
INNSPILL TIL SENTRUMSPLANEN

Innspill fra lag & foreninger (mandag 21.09) 

 Sti langs Brøstadelva mot Fossmo, også for rullestolbrukere.
 Fin fase langs hovedvei Brøstadbru – Espenes kryss med fint område mellom vei og 

hav. 
 Utleiebygg med Amfi – kjempe flott! 
 Møteplass for alle i sentrum.
 Strand promenaden ved Leira +++
 Turstien opp ved Litteelva kjempebra.
 Fint med gangvei langs litje elva og fjæra. Tror det vil øke aktivitetsnivå for voksne og

eldre. Sanitetsforeninga går gjerne «Kløvertur» der. 
 Vei langs fjæra  tenk på grunnen – det er vasket vekk en del i tidens løp. 
 Vei/sti fra utleiebygget til bensinstasjon. (2)
 Tilrettelegg for turister og camping fra brua og mot Fossmokrysset.
 Julegata må bevares på en eller annen måte. (2)
 Viktig at aktivitetshuset «åpnes» mot grøntareal/uteaktivitetsplass.
 Plan om godt vedlikehold av bygninger og uteareal er svært viktig. 
 Kabler langs veier i Moan boligfelt.
 Parkeringsplass ved fotballbane og treningsplass samt vollyball bane.
 Parkering til utleiebygget utenom beboere.
 Parkering i tilknyttning til industribygget/forretninger i tillegg til boligene (car-porter).
 Sentrumsplanen sees i flere trinn. Der feks. skoleområdet er et trinn. Boligfeltet et 

annet trinn. Kan være flere. 
 Aktivitetshuset med i nåværende plan. 
 Området mellom Nordavindshagen og Dyrøytunet. 
 Dette som Ragnvald har lagt fram ser utrolig bra ut. Jobb videre med dette og ikke 

glem toaletter i sentrum. 
 Ordentlig toalett i sentrum.
 Parkeringsplass ved havet. F.eks. nedenfor Elvetun skole.
 Alle kabler i lysstolper må legges i jorda (som er nede på Moan) (2)
 Lage en allé mot Espeneskrysset.
 Aktivitetshuset som et lavterskeltilbud.
 Plasser for sentrumsvogner i sentrum.
 Offentlig toalett.
 Hogge skog i sentrum.
 Bygge gapahuk mellom skole og barnehage.
 Blomster på uteareal må vedlikeholdes over tid. Kan ikke driftes av frivillige.
 Større parkeringsareal på fotballbanen. 
 Formell høring for grunneiere.

Innspill fra ungdomstrinnene ved Elvetun skole  (mandag 21.09) 

 Stien langs «elva», er det mulig å gjøre uten å ødelegge mye natur?
 Likte sti med elva. Men kanskje benker på veien der?
 Jeg likte planen om leiligheten og stien. 
 Sitteplasser på andre siden av butikken.



 Klatretårn og zipline høres ut som en god ide.
 Ja til klatretårn (5)
 Zipline var en god ide (2). 
 Flere butikker (2)
 Jeg liker egentlig alt de er kommet med, boliger er veldig fint. Klatrevegg kommer til 

å bli veldig artig. Jeg synes kanskje det mangler flere butikker på en måte. En større 
gym, da gym er jo noe mange ungdommer bruker og en restaurant ville vært fint. 

 Jeg liker ikke så godt zipline og klatretårn. 
 Æ synes at det e bra at dem har tenkt te å på en måte få et sentrum med flere 

møteplasser.
 Jeg synes ideen med leilighet og møteplass var bra.
 Jeg syntes det var bra at de har tenkt på en scene og et klatrestativ. Det var også bra at 

de har tenkt å få noen butikker og leiligheter inn i sentrum.
 Jeg likte egentlig alt, spesielt det med scenen. Men alt i alt dette blir meget bra.
 Jeg synes det var mange gode ideer som eks en til etasje på gammel coopen/butikken, 

og flere leiligheter. 
 Uteplass til gamle coopen.
 De bygningene som er med butikken synes jeg burde være butikker. 
 Det burde høgges ned litt skog   det med krysset fra findlands(vika) Dyrøya og til 

Gammelssentre på høyre side, fordi folk kan krysse.
 Møteplass ved gangvei (der arkitektene skisserte). 
 Jeg synes at alt var veldig bra! Vist sentrum ser sånn her ut, og vist det blir mer 

aktivitet, vil jeg uten tvil kanskje komme tilbake hit med barna mine om noen år  
Slik det er i Dyrøy per dags dato, ville jeg ikke bodd her med mine barn. Ungdom og 
barn trenger fritidstilbud og muligheter, det tror jeg er sunt! 

 Jeg synes alle forslagene var bra, om Dyrøy blir sånn vil jeg nok la barna mine 
oppvokse her i Dyrøy.

 Jeg synes ideene var bra men jeg håper dette kan bli fullført før jeg blir gammel.
 Virker egentlig ganske bra men er det gjennomførbart?
 Jeg synes ideene var bra (8).

 Innspill generelt: 
 Skatepark   som er tilpasset både bmx, sparkesykkel, skateboard og rulleskøyter tror jeg

ville blitt en populær møteplass. (12)
 Jeg har lyst til at det skal være en sykkelløype, men at det er med hopp, bakker opp og 

ned, det kan godt være to forskjellige løyper, og at den ene kan man kjøre om igjen, 
sånn at det er tilkoblet til seg selv, og at den andre er offroad. 

 Sykkel/sparkesykkel-plass (2) med f.eks. en ramp osv.
 Kan vi ungdommer (8.-10.) hjelpe til å bygge f.eks. skatepark eller gapahuk?
 Ungdommen skal hjelpe og bygge til.
 Klubb (4) oftere.
 Gapahuk (med lys hvis det blir mørkt) (2).
 Utsiktsplass (2)
 Zipline (2) 
 Netting på banen (2)
 Butikker (2)
 Stupetårn (2)
 Trampoline (2)
 Klatrevegg (2)
 Jeg vil at ungdommen skal få nye møteplasser og et sted å henge (2)



 Andre typer møteplasser.
 Flere møteplasser. 
 Inne- møteplasser 
 Flere benker/ sitteplasser (2)
 Forskjellige stier
 En sti langs stor elva.
 «Tursti»: benker/sitteplasser i løpet av den gå turen. 
 Flere gåveier eller tursti.
 Mindre skog over Arvid Hansen huset. 
 Klatretårn
 Snarvei for sykkel (og for gående)
 Lekeplass
 Større gym med mer plass og ting. 
 Fast food restaurant 
 Restaurant
 Svømmehall
 Park
 El-sparkesykler
 Laser tag
 Skur over fotballbanen, over hele eller bare en del (hvis det begynner å regne).
 Jeg har et tips om at det kan legges en hall med kunstgress i. Da kan man være der 

inne om vinteren og trene. 
 En festival når vi får scenen, at det kan komme noen kjente folk hit. Eks: 

«millionfisken». Vi drar jo til Salangen og Finnsnes på festivaler, om det hadde vært 
flere sånne festivaler, hadde vi i Dyrøy fatt en bedre status. 

 Rydde opp sagde trær

Innspill fra innbyggere (tirsdag 22.09)

 Gjerne sti langs Brøstadelva også! Og noen sauer og geiter fra beiter!
 Sitteplassa – også om vinter. (tror ikke kolonihage går. De fleste har en åkerlapp i 

hagen ved huset).
 Må være nok p-plasser nær byggene, spesielt butikken for eldre/funksjonshemmede.
 Få utleiebygget fylt med butikker igjen.
 Helt enig i å bevare naturen, ikke plen overalt. 
 Museums-bygg for aktiviteter burde til en viss grad være samlet i sentrum.
 Å ha musikale samlinger på det som er kalt «urbant landbruk». 
 Småtrinnene i skolen, barnehagen, rullestolbrukere, eldre som sliter med helsa, turister
 Legge til rette for fiske oppover ætle elva (gjengrodd).
 Større parkeringsplass.
 Rydde nede i fjæra.
 Lage bålplassa.
 Benka/trapp til rullestol for at de skal kunne bruke fjæra og kose seg nede med havet.
 Forlenge parkeringa.

Innspill fra eldrerådet (tirsdag 22.09)

Dyrøy eldreråd har følgende forslag til videre utvikling av sentrum (sentrumsplanen).



Eldrerådet har over tid arbeidet med planer om ett eldresenter i sentrum.

Begrunnelse:
Vi vet at det er mange eldre som bor avsides. De føler på ensomhet, isolasjon og mange har 
angst for hva som kommer til å skje både innendørs og utenfra. Mange har ikke pårørende og 
mange pårørende bor i andre deler av landet. 

Mange eldre har ikke kontakt med andre enn hjemmehjelp eller hjemmesykepleien.

Vi har da tenkt på eldresenter. 

Et eldresenter er en bygnig med flere boenheter som skal være på bakkeplan. Her i Dyrøy 
mener vi at 5 boenheter er minimum. Helst 8 boenheter vil være en god start. Det skal også 
være ett fellesrom hvor beboerne kan se på tv sammen, drive med sine hobbyer og spise sine 
måltider sammen om de ønsker det. 

Eldresenteret skal være i gangavstand fra butikker, møtesteder som Nordavindshagen med 
bibliotek og hvor det fra tid til annen er diverse arrangementer, aktivitetshuset hvor lag og 
foreninger har sine møter og hvor frivillighetssentralen er lokalisert. Eldresenteret skal og 
være i gangavstand til lege, helsesøster, fysioterapi, fotpleie m.v., til kafe, kultursalen, skolen 
og hobbygruppas lokale. 

Det er ikke alltid at drosje er tilgjengelig og da blir man avhengig av naboen eller pårørende 
hvis de er i nærheten.

Vi har gjort en del undersøkelser med folk i andre kommuner som har eldresenter. Blant andre
i tidligere Berg kommune. Pårørende opplyser at de eldre føler trygghet og at de er med på alt 
av aktiviteter som er i området. Beboerne drar hverandre med. Pårørende føler også trygghet 
for sine gamle foreldre. 

Beboere på eldresenter har samme rettigheter til hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie som 
de har i sine hjem.

Hjelperne slipper å kjøre milevis i all slags vær og føre og det er en besparelse i form av 
skyssutgifter for kommunen og hjelperne får bedre tid hos de som trenger hjelp.

Eldrerådet har vært i møte med Ferdighus i Sørreisa. Daglig leder mener dette prosjektet er 
uhyre interessant og svært nyttig. Vi kontaktet Ferdighus med tanke på privat utbygger og det 
skal tas opp i styret for Ferdighus etter at areal/tomt er klarert.

Daglig leder i Ferdighus ønsker å være med på møte med eldrerådet og Dyrøy kommune.

Vi forslår at bygging av eldresenter tas med i sentrumsplanen. 

Innspill fra ungdomsrådet og UngVOXen (tirsdag 22.09)

 Nætting rundt fotballbanen (2).
 Skatepark



 Gapahuk  sentralt, men ikke midt i sentrum.
 Søppeldunker  tømmes og holdes i orden.
 Toalett  litt overalt, finnes ingen per dags dato.
 Viktig at ting ikke ødelegges.
 Sitteplasser med bussholdeplass. 

Buss-skur plassert der det er bussholdeplass.
 På stranden: flere sitteplasser/benker, ute do, dusjer slik at man kan dusje av sand.
 Flere temakvelder for «oss unge» på kafeen.
 Flere lysløyper
 Egen joggeplass
 Flere lokale sykkelstativer (2).
 Flere søppelkasser/bokser. Det rant over på Brøsta (mindre forsøpling)
 Vi liker: hus for eldre
 Forslag: 
 Drivhus
 Pingpongbord. 
 PUB
 Innendørs møteplass
 Mer sport plasser utendørs (Basketball, Tennis)
 Frisbeegolfbane i sentrum. Det er et veldig sosialt og lavterskeltilbud som kan passe 

for alle fra 10 – 80 år! I Tromsø har det blitt superpopulært. Det er i tillegg et veldig 
billig aktivitetstilbud, der alt man i prinsippet trenger for å spille er en frisbee hver!

Innspill fra styrings-/arbeidsgrupper i sentrumsplanen (tirsdag 22.09)

 For motivasjon er det viktig at arkitektene henviser til innbyggernes forslag som kan 
før denne planen bli skissert. 

 På «urbant landbruk»: Minihus/hageby til utleie. Fint med parselhage til dyrking.
 Ha en «Levegg» med munter som kan brukes til utstilling på området tvers over 

Nordavindshagen ved Miljøgata. 
 Snarvei fra «Skogmøteplass med grillhytte» til veien ved det «urbane landbruket».
 Få publikumstoalett.
 Bekken kan utvikles med delprosjekter f.eks. 7. klasse som hvert år får sin del. F.eks. 

vannhjul  
 Sti på vestsiden ved Demas (hele veien?)
 Sti fra skole til langelva. 
 Sette opp bytteboder og ha bondens marked i Miljøgata.

Innspill fra næringslivet (onsdag 30.09)

 TYDELIG SENTRUM  Spennende
 Parkeringsplasser

- Prokonhallen
- bake bygningene i miljøgata.

o Ellers en flott plan   



 1) Åpning av område
 2) Lekeplassen
 3) Stier med treningsapparater
 4) Mulighet for bobilpark. For døgn overnatting nært sentrum.
 Holde kontinuitet i prosessene er viktig.
 Arenaer som gir mening:

- inspirerer til aktivitet
- som innbyder til en stille stund

 som inviterer til møte mellom mennesker og seg selv.
 Kraftpunkt = havet
 Bobilparkering ved havet i gangavstand  enorm økning i besøkende til bygda.
 Mere næringsbygg over vei fra Dyrøymat, med parkering for bil og sykkel.
 Rive utleiebygget å sette opp nytt bygg for sentrum møteplass , kino, konserter.
 Stier med opparbeid bålplass med Brøstadelva for ungdom kan bruke til å fiske langs 

elva.
 Viktig med lys – både på vei og bygg.
 Viktig å komme i gang med noen prosjekter så snart som mulig
 Veldig spennende med en utbygging mot havet.
 Sti langs «lilleelva» likeså.
 Alt i alt veldig flott utgangspunkt.
 Forslag: Noen permanente salgsboder i sentrum, som kan brukes av befolkningen.


