
Informasjon fra ordfører 

Våren er i anmarsj. Koronapandemien er heldigvis i en annen fase enn vi har opplevd de to 
foregående vårene. Det er en bør som er lettere, og det er en glede å kjenne på at vi kan legge vekk 
de aller fleste smitteverntiltakene. Samtidig har et annet alvor preget verden. Krigen i Ukraina er 
dypt urovekkende. Vi er spente på utviklingen og vi er spente på oppgavene som ligger foran oss med 
å ta imot flyktninger.  

Nedenfor kommer en oppsummering av noen viktige saker for Hægebostad kommune. 

Krigen i Ukraina og bosetting av flyktninger 

Kommunen har fått anmodning fra IMDi om å bosette femten flyktninger. Kommunen har også sagt 
at man anslår at man vil kunne ta imot opp til femti flyktninger i løpet av 2022. Kommunestyret vil 
behandle sak om bosetting av flyktninger i kommunestyret 31.03. Kommunen har mottatt mange 
innspill om boliger som kan leies ut i kommunen. Takk til alle som har gitt tilbakemelding. Per nå 
jobber kommunen med å kartlegge boligene, forberede oppskalering av tjenester og dialog med 
frivillige, lag og foreninger for å kunne ta imot flyktninger på en god måte. 

Kulturminneplan 

Kommunens kulturminneplan kommer til endelig behandling i kommunestyremøtet 31.03. Arbeidet 
med planen har tatt lengre tid en antatt, blant annet fordi det har vært flere skifter av saksbehandler 
for planen underveis. Det er veldig bra for kommunen at vi nå får en vedtatt kulturminneplan.  Blant 
annet for å kunne søke samarbeid om kulturprosjekter med aktører som fylkeskommunen.  

Gang og sykkelvei Skeie – fra avslutning til vei inn til industriområdet 

Agder fylkeskommune har tilbudsåpning på anbud i disse dager. Kommunen har fått informasjon om 
at det planlegges byggestart kort tid etter påske og ferdigstillelse midt i juli.  

Snartemo aktivitetssenter 

Det planlegges for bygging av nytt aktivitetssenter med ni tilhørende omsorgsboliger. Dagens 
hovedbygg og de tre eldste omsorgsboligene vil bli revet. Fem av dagens omsorgsboliger beholdes og 
oppgraderes, i tillegg vil det bli bygd fire nye. Planen er å starte byggearbeidene sommeren 2022. 
Kommunestyret fikk en god presentasjon av prosjektet i møtet 3. mars. Sendingen kan sees på 
følgende link https://www.haegebostad.kommune.no/kommunestyremoete-3-3-22.6511291-
512160.html 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunen skal rullere kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal trekke 
opp de langsiktige målene for Hægebostad kommune og legge føringer for den framtidige retningen 
kommunen skal styre mot.  Denne planen legger føringer for senere rullering kommuneplanens 
arealdel. Planprogrammet skal si noe om formålet med arbeidet, hvordan det skal organiseres, 
hvordan en ser for seg medvirkning politisk, fra administrasjon, og fra innbyggerne, samt en 
framdriftsplan for planarbeidet.  Formannskapet la 17.03 planprogrammet ut på høring. Mer 
informasjon om planprogrammet kan finnes på kommunens nettside. Planprogrammet blir endelig 
behandlet i kommunestyremøtet 16.06.22. 

 

 



Kollektivtransport 

Kommunen har jobber fortløpende opp mot AKT, Agder fylkeskommune, GoAhead og Bane Nor for 
et bedre kollektivtransporttilbud innad i kommunen og ut av kommunen. Bygderuta ble fra 01.01.21 
endret fra bestillingsrute til fast rute. En fast rute trenger ikke bestilles på forhånd, men har ikke 
hente og bringe tjenesten som en bestillingsrute har. Dette er et savnet tilbud for brukere av bussen 
som ikke bor i gåavstand til nærmeste busstopp. 

Togtilbudet har blitt vesentlig redusert de siste årene. Noe av dette skyldes koronatilpasninger, noe 
skyldes planlagt vedlikehold på banen og noe skyldes andre forhold. Listersamarbeidet skal ha møte 
med GoAhead, Bane Nor og Agder fylkeskommune i starten av april om togtilbudet til 
Listerkommunene. 

Hovedfokuset fra kommunen sin side per nå er å få igjen hente-bringe-tjeneste, bedre plass på 
skolebusser, opprettholdelse av togavganger og bedre punktlighet for togavganger. 

Sending av kommunestyremøter 

I budsjettet for 2022 er det igjen midler til filming av kommunestyremøtene. Det er veldig bra at 
Renè Nøkland er tilbake for å hjelpe oss med denne jobben. Vi har hatt noen tekniske problemer 
med lyden, men jobber med å få løst disse for de kommende møtene. Møtene kan følges direkte via 
link på kommunens hjemmeside og facebookside. Tidligere opptak kan finnes på kommunens 
hjemmeside. https://www.haegebostad.kommune.no/kommunestyremoete-3-3-22.6511291-
512160.html 

 

Med ønske om en god vår og god påske! 

 

Vennlig hilsen  

 

Margrethe Handeland 
Mail: margrethe.handeland@haegebostad.kommune.no 
Mob: 977 09 901 


