
Dyrøy om 20 år 
Sammendrag 
40 besvarelser tegna positivt framtidsbilde 

Blant de optimistiske er trua på økt tilflytting blant unge, gode kommunale tjenester (barnehage, 
skole, eldreomsorg), flere arbeidsplasser, levende sentrum og blomstrende frivillighet de punktene 
som går igjen flest ganger. Et eks: 

Et blomstrende, trivelig, integrerende samfunn 

Hvor tidligere og eksisterende næringer stimulerer til nye satsinger 

Hvor nye tilflyttere kommer og trives 

Hvor helt nye næringer oppstår 

9 med negativt/ pessimistisk framtidsbilde 

Blant de pessimistiske går forventninger som kommunesammenslåing, færre innbyggere, færre 
arbeidsplasser igjen. Flere fritidsboliger og tomme hus. En av deltakerne tror til og med at vi mister 
butikken. Et eks: 

Ka heite kommunen? Ikke egen 

Uten skole? 

Uten kommunehus 

For det meste feriehus 

 

Alle besvarelsene 
Svar 1 

Færre unge 

Mange eldre 

Noen få offentlige arbeidsplasser, færre private arbeidsplasser 

Næringslivet i regress 

Økende bokostnader 

Dårligere veier 

Sammenslåing 

Lang avstand til legetjeneste 

Nedlagt lokalbutikk 

Tomme hus- mange hytter& deltidsboliger 



 

Svar 2 

Felles møteplass 

Tilgjengelige boliger 

Flere private arbeidsplasser 

Kommunikasjon til flyplass (buss?) 

 

Svar 3 

Få unge  

Næringsliv basert på natur- feriehus 

Egen kommune? 

 

Svar 4 

Ka heite kommune? Ikke egen 

Uten skole? 

Uten kommunehus 

For det meste feriehus 

 

Svar 5- mitt Dyrøy 

1. 3.000 innbyggere 
2. En kommune som har kontakt med folket. Være nært og ha kontakt 
3. Frivillighet – ungdomslag og grendelag 
4. Boligbygging 
5. Nærings-tilrettelegging 

 

Svar 6 

Fortsatt egen kommune 

Tilgjengelige boliger 

Varierte fritidsinteresser 

 

Svar 7 

Et torg- samlingsplass 



Nok utleieboliger – ulik størrelse og pris 

Mer kompetanse blant de ansatte 

Ivaretakelse av unge 

 

Svar 8 

Torg/ kafeer, infosenter 

Taxi/ vare/ bringetjenester sjø, land, fiske, snøskuter, båt og bil 

 

Svar 9 

Sentrum er blitt bygd med butikker og små hus. 

Et godt sykehjem og at ungdommen i bygda har fått utdanning i helsefag – sentralt 

Vi er sammenslått med nabokommunen 

Har fortsatt kulturhus med mye aktivitet 

 

Svar 10 

Modernisert bygningsmasse 

Godt kollektivtilbud 

Masse tjenester grunnet stor befolknings-BOOM 

Gode turistattraksjoner 

 

Svar 11 

Flere bedrifter har fått etablert seg og lykkes 

Økt befolkning: Flere fødsler i året og flere unge velger å etablere seg i Dyrøy 

Framtidstru hos ungdommen og voksne 

Aktivt miljø som skaper bolyst og glede 

Vi heier mer på hverandre. 

 

Svar 12 

Dyrøy har fått bedre kommunkasjon (veier) 

Flere innbyggere 

Flere bedrifter med flere enn 5 ansatte 



Bedre samarbeid med nabokommunene 

 

Svar 13 

Skole, barnehage, sykehjem, legetjeneste, nærbutikk 

Dugnadsånd og positivitet 

Alle gode ideer blir be-jaet 

Vekst i tilflytting og etablering av arbeidsplasser 

Trygge oppvekstvbilkår 

Mulighet for å delta på ulike fritidsinteresser 

Gode møtesteder 

Et stor VI 

Lett å si ja og lett å spørre 

 

Svar 14 

Enten sammenslått eller minimal forandring 

 

Svar 15 

1200 innbyggere i kommunen 

Et allsidig næringsliv med trygge arbeidsplasser 

Eta attraktivt sentrum med møteplasser for alle aldre 

Et variert boligtilbud – leiligheter, eneboliger osv. 

Et godt tjenestetilbud fra kommune, og en kommune med tilstrekkelige rammebetingelser til å være 
en aktiv samfunnsutvikler 

 

Svar 16 

God infrastruktur, god næringstilrettelegging, flere arbeidsplasser 

En kommune som ser enkeltmenneske og ildsjeler 

Gode og nære helsetjenester 

Myldrende folk i alle aldersgrupper i sentrum 

Gode turstier og naturopplevelser 

Gode kulturtilbud 



 

Svar 17 

Flere engasjerte ungdommer 

Flere innenfor idrett 

Plasser som man kan møtes på etter jobb og skole, på ettermiddagen for å være sosial og evt. trene 

Et sentrum som ser fint ut 

 

Svar 18 

En kommune med stor andel eldre 

Vil ikke være egen kommune 

 

Svar 19  

1 statlig arbeidsplass (utenom sykehjemmet) 

Sentrum m/ butikker og park 

Større landbruk ( utradisjonelt) 

 

Svar 20 

Godt ungdomsmiljø 

Bra helsetjeneste 

Positive og engasjerte ungdommer 

Skole, jobber, barnehage, sykehjem 

 

Svar 21 

Større og attraktivt sentrum 

Med møteplasser for barn-unge-eldre 

Hus og ? til, gjerne nærmere sentrum 

Gode næringsaktiviteter 

Blomstrende lag og foreninger 

 

Svar 22 

Tviler på at vi er egen kommune 



 

Svar 23 

Sjømatindustri 

Elektro 

Turisme 

Satse på kompetanse/ -sikre arbeidsplasser 

 

Svar 24 

Et sentrum med 

- Møteplass 
- Lekepark 
- Kafe/ bibliotek (det kan være ved havna) 
- Kulturhus 
- Uteamfi 
- Et samlet servicesenter 

 

Svar 25 

Attraktivt sentrum med park, benker å sitte på og konstruksjoner med tak hvor det er mulig å 
tilbringe tid når det regner og blåser 

Blomster, dekorative busker 

Fargerike lekeplasser 

 

Svar 26 

God skole og barnehage 

Helse og omsorg 

Aktiv etablering av ungt næringsliv  

 

Svar 27 

Arbeidsplasser 

Boliger/ nye attraktive 

Sentrumsområdet/ samlingspunkt 

Skole/ barnehage 

 



Svar 28 

Hytteplass 

 

Svar 29 

Fritidsområde for Senja kommune 

Døde fjorder 

 

Svar 30 

Beholder hurtigbåten som et viktig kommunikasjonsmiddel 

God barnehage 

Funksjonelt sykehjem 

Et sentrum som møteplass for (ute)aktiviteter 

Fortsatt et godt fritidstilbud (vi har mange) for barn og voksne 

Være flinkere til å publisere alt som skjer/ finnes 

 

Svar 31 

Sammenslått med en nærliggende kommune 

 

Svar 32 

Da har Dyrøy norges beste grunnskole 

- Skårer best faglig 
- Skårer best på trivsel 

Folk velger å bo i kommune, flytte til kommune, på grunn av at vi har et «optimalt» oppvekstmiljø. 

 

Svar 33 

Flere arbeidsplasser 

Bedre sentrum 

Flere tjenester i sentrum som kino, kafe etc. 

 

Svar 34 

Som i dag. Kanskje innlemmet i en annen kommune 



En delvis styrt utvikling fra sentrale myndigheter 

 

Svar 35- mitt Dyrøy 2040 

Sentrum med masse liv, møteplasser, benker, amfi, handlegate, forretninger 

P U L S 

Stabilt folketall 

Bolyst for unge og gamle 

Offentlige tjenester med kvalitet 

 

Svar 36 

Et levende sentrum 

Flere unge fastboende 

Varierende arbeidsliv 

 

Svar 37 

Fortetta sentrum 

Forskjønna sentrum 

Butikker og treningsaktiviteter 

 

Svar 38 

Sterkt utvikla turistnæring 

Mange fritidsboliger/ hytter 

Havbruksnæringen viktig i Dyrøy 

 

Svar 39 

Et blomstrende, trivelig, integrerende samfunn 

Hvor tidligere og eksisterende næringer stimulerer til nye satsinger 

Hvor nye tilflyttere kommer og trives 

Hvor helt nye næringer oppstår 

 

Svar 40 



Positiv samfunnsutvikling 

Følge loven: ansettelser/ anskaffelser 

Ledelsen ned i lønn 

Spare penger ved å følge loven 

Bruke pengene på nye stillinger 

 

Svar 41 

Håper at innbyggertallet er bedre enn nå 

Bra helsetilbud og skoletilbud 

Boliger vedlikeholdes og bygges nye 

Veistandard 

 

Svar 42 

Et trygt og godt samfunn med gode tjenester, med håp om ikke synkende folketall 

 

Svar 43 

Sammensveiset samfunn 

En kommune der innbyggere blir hørt på hvor de vil bo/ etablere seg. 

Trygg kommune å vokse opp i for barn/ unge 

 

Svar 44 

Rusfritt miljø blant ungdom 

Levende sentrum 

Fritidstilbud til både barn/ ungdom (spesielt de som faller utenfor de typiske idrettstilbudene her) 

 

Svar 45 

Vi har et levende sentrum med kafe, matbutikker, bakeri, kjøttvarehandel, sportsbutikk/ klesbutikk 

Eldreboliger og sykehjem 

Legevakt og legekontor, ambulanse 

Barnehage stappet med unger, samt skolen 

Slalombakke, akebakker, fritidsktiviteter i flent 



Mange spennende arbeidsplasser og få må pendle ut av kommunen 

Gode båt og bussforbindelser 

Mange nye bosettinger 

En serviceinnstilt kommune 

Frivillig jobbing 

 

Svar 46 

Flere boliger for utleie 

Litt bedre butikk/ kafe – møteplass 

Flere arbeidsplasser 

Godt sted for besøkende 

 

Svar 47 

God plass å bo 

God plass å besøke 

Estetisk gjennomtenkt 

God kultur for å ta imot både gjester og ny befolkning 

JA-kultur 

 

Svar 48 

Levende sentrum 

Flere boligområder (også med litt plass) 

Godt samarbeid med nabokommuner 

Legge til rette for å utnytte de fordelene vi har i kommunen. 

 

Svar 49 

Har et levende sentrum med god mix av boliger og næringsliv. Vi har møteplasser både inne og ute 
hvor ulike aldersgrupper kan møtes og gjøre ulike aktiviteter. 

Forhåpentligvis har vi fått scooterløyper som vi kan koble på andre kommuners løyper. Vi har gode 
veier, sykkelveier og gatelys over hele kommunen. 
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