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Attraktivitet som BOsted.
Mål
I. Skape attraktive, gode og trygge bo- og oppvekstmiljø som grunnlag for trivsel og vekst i
befolkningen.
II. Tilrettelegge arealer og bygg som fremmer helse og livskvalitet
III. Etablere attraktive møteplasser for ulike befolkningsgrupper
IV. I Drangedal skal alle oppleve et liv som fremmer verdighet, tilhørighet og mestring i
felleskapet
V. Alle innbyggere skal være aktive deltagere i lokalsamfunnet og arbeidsliv
VI. Alle innbyggere skal ha mulighet til å ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet

Strategier med tiltak
1. Drangedal skal ha en aktiv boligpolitikk og jobbe for å kunne tilby attraktive tomter
både i boligfelt og ellers i kommunen.
a. Lage plan for konkrete tiltak for mer aktiv innsats for boligbygging i kommunen – en
boligpolitisk strategi med virkemidler.
b. Tilgjengelige, attraktive boligtomter i alle grender.
c. Vurdere om boplikt etter konsesjonsloven (konsesjonsgrense null) i deler av
kommunen er hensiktsmessig.
d. Tilrettelegge for fortetting i kommunens grendesenter, spesielt i Drangedal sentrum og
på Neslandsvatn.
e. Prioritere etablering av leiligheter for både selveie og utleie. Spesielt viktige
målgrupper er ungdom og eldre.

2. Prioritere stedsutvikling i Drangedal sentrum, Neslandsvatn og øvrige grendesenter
a. Videreføre arbeidet med tilrettelegging av Smibekkhavna som lokalt aktivitets- og
friområde.
b. Videreutvikle Toke Brygge, herunder økt kapasitet til toalett/omkledning.
c. Arbeide for kommunal overtakelse og statlig sikring som friområde/turvei av den
nedlagte Kragerøbanen fra Stengerveien til Kragerø grense samt Merkebekk Brygge,
samt etablering av tur/sykkelvei og andre tiltak i tråd med planer for dette området.
d. Arbeide for statlig sikring som friområde av områder som kommunen og lokale lag i
dag leier av Statsskog ved Sandvann i Kroken.

e. Videreføre arbeidet med tilrettelegging av attraktivitetstiltak i tilknytning til ny GSvei/turvei på Neslandsvatn og i Neslandsvatn sentrum som møte/sitteplasser, tiltak for
lek og trening, samt bademuligheter ved Sagodden/Neslandstunet.
f. Arbeide for realisering av «Mølleparken» i Bø i Tørdal.
g. Etablere lyspunkt langs turvei på Toke Brygge, herunder Tarzanløype i Oddebakken
og på Drangedal bygdetun, inkludert sti rundt Motjenn
h. Utarbeide forvaltningsplan for det statlig sikra Kåsmyra friluftslivsområde i Kjosen
i. Ny Brannstasjon i Drangedal sentrum, utrede behov for fremtidig brannstasjon på
Neslandsvatn

3. Prioritere arbeid med trafikksikkerhet og sikre gode veiløsninger for myke trafikanter i
kommunen.
a. Følge opp arbeid og innsats på trafikksikkerhetsområdet som Trafikksikker kommune
b. Sikre veier for myke trafikanter med GS-veier/fortau, gatelys, busslommer og øvrige
tiltak som er prioritert i handlingsplan for trafikksikkerhet.
c. Etablere gang-sykkelveg/fortau gjennom Drangedal sentrum ved Toke brygge, på Bø
og på Neslandsvatn.
d. Arbeide for løsning med overbygd GS-vei langs Toke fra buene mot Stemmenbrua
(“Toke Promenade”) som del av sammenhengende GS-vei/fortau fra rundkjøringa.
e. Tilrettelegge for at flere kan gå og sykle til jobb, skole og fritidsaktiviteter.
f. Stimulere aktivt til at våre kollektivtilbud blir brukt – spesielt togtilbudet på
Neslandsvatn og Drangedal stasjoner.
g. Arbeide for at togtilbudet for skoleungdom mot Bø/Lunde blir beholdt og arbeide for
ett godt togtilbud også etter skoletid tilbake til Drangedal/Neslandsvatn.

4. Etablere og videreutvikle gode arenaer for kultur, helse, trivsel og oppvekst samt
stimulerer til økt fysisk aktivitet og etablering av gode møteplasser
a. Legge stor vekt på arbeidet i frivillig sektor og støtte arbeidet til
frivilligsentral/koordinator.
b. Jobbe for å etablere «Trygt hjem» eller kompiskjøring som prøveordning
c. Vurdere utbygging av flerbrukshus med samlokalisering av nytt bibliotek, ny
ungdomsklubb, frivilligsentral, svømmehall og idrettshall
d. Prioritere planlegging av svømmehall i økonomiplanperioden.
e. Stimulere til større samarbeid mellom de ulike grendelag/grendekretser.
f. Få etablert bedre kalenderoversikt over alt av planlagte kulturaktiviteter i kommunen.
Både med tanke på fastboende og hyttefolk i og nær kommunen.
g. Regelmessige møter (hvert år) mellom kommunen, grender, frivillighet og næringsliv.

5. Iverksette tiltak mot lokal forurensing og gi innbyggerne muligheter til å ta informerte
miljø- og klimavennlige valg.
a. Gjennomføre ulike tiltak for opprydding og hindre videre forsøpling i naturen, med
spesielt fokus på plast.
b. Minimalisere innkjøp og bruk av engangsplast i kommunen.
c. Gjennomføre kartlegging og tiltak for sanering/utbedring av utslipp/avløp i
kommunen som forårsaker uheldig forurensing av vann og vassdrag.

d. Videreføre ordning med Kystlotteriet for å fjerne eierløst søppel i naturen
e. Utarbeide plan for sanering av spredte avløp i Neslandsvatn sentrum og
Lundtveitgrenda, spesielt med tanke på å forbedret vannkvalitet i Lona.

6. Sikre at barn og unge opplever å være inkludert i barnehage og på skole og bidra for at
barn og unge utvikler strategier for å mestre eget liv.
a. Ha nulltoleranse for mobbing.
b. Økt fokus på mestring og samarbeid i skole og barnehage blant annet gjennom
vektlegging av estetiske og praktiske fag
c. Styrke tiltak som motvirker mobbing og rasisme og fremmer vennskap

7. Styrke helsefremming og forebygging med fokus på aktivitet, trygghet og mestring til
innbyggere i alle aldre og stimulerer til bedre psykisk helse. Motvirke sosial ulikhet og
bidra til utjevning av levekårsforskjeller
a.
b.
c.
d.
e.

Etablere flere attraktive møteplasser, også spesielt tilpasset eldre.
Etablere universelt utforma turveier i hver grend.
Legge til rette for fysiske aktiviteter uten krav til organisering.
Videreutvikling av hverdagsrehabilitering og aktivitetstilbud til eldre.
Stimulere til økt rekruttering av innflyttere, unge og jenter/kvinner til jakt, fiske,
friluftsliv, skyteaktiviteter ol.
f. Gi flest mulig innbyggere muligheten til å bo i eget hjem så lenge de ønsker.
g. Aktivitetstiltak for ungdom uten arbeid
h. Videreføre ordning med sommerarbeid for ungdom i kommunal regi og støtteordning
til næringsliv for sommerjobber til ungdom.
i. Videreføre arbeidet med å utvikle flere og varierte aktivitetstilbud for barn og unge også i ferieperioder.
j. Gi tett og systematisk oppfølging til barn, unge og familier med særlige utfordringer.
k. Bidra til at alle barnefamilier kan bruke kultur og fritidstilbudet.
l. Utarbeide Veteranplan for annerkjennelse, ivaretakelse og oppfølgning av veteraner
fra internasjonale operasjoner.

8. Gi alle tilgang på offentlig informasjon og legge til rette for økt demokratisk deltagelse,
bred informasjonsmedvirkning og likeverdige og trygge forhold for deltagelse i
informasjonssamfunnet.
a. Vurdere innføring av egen «innflytterpakke» med informasjonsmateriell, billetter til
lokale arrangement med mer.
b. Kurs i bruk av data for eldre og andre med behov.
c. Sikre høy kvalitet på kommunens hjemmesider og andre viktige informasjonskanaler
til publikum.
d. Etablere ungdomsråd – med god kontakt mot elevråda på skolen. Sørge for god
kommunikasjon og informasjonsflyt.
e. Utvikle tilbudet ved folkebiblioteket. Skape attraktiv møteplass som viktig bidrag til å
forebygge ensomhet

9. Sikre høy kvalitet i barnehage og skole som grunnlag for livslang læring og mestring av
grunnleggende ferdigheter.
a. Vurdere mulighet for etablering av «pendlerbarnehage» på Henseid.
b. Utnytte våre lokale ressurser fot å gi kommunens innbyggere ett enda bedre og breiere
kulturtilbud, særlig med vekt på barn, unge og eldre.
c. Sikre sammenhengende læringsløp slik at flest mulig fullfører videregående opplæring

Attraktivitet som BESØKskommune
Mål
I. Legge til rette for økt turisme og utbygging av fritidsboliger
II. Markedsføre Drangedal eksternt

Strategier med tiltak
1. Synliggjøre kommunen som sted for etablering av næring, som bosted og som
turistdestinasjon
a. Samarbeide med næringsliv og frivillig sektor for bedre markedsføring av Drangedal.
b. Legge til rette for flere og varierte overnattingstilbud for turister i kommunen, spesielt
sommerstid
c. Legge forhold bedre til rette for bobiler.
d. Være positive til at folk kan få «flytte til hytte» og bygging av boliger som både kan
brukes til fast bolig og som fritidsbolig.
e. Stimulere tiltak som sikrer varig rydding langs veiene våre for å gi bedre utsikt til
landskapet i kommunen, f.eks gjennom tilrettelagt beiting av husdyr.
f. Stimulere til aktive togstasjoner i Drangedal sentrum og på Neslandsvatn som
attraktive møteplasser/knutepunkt. Prøve ut ordninger med utleie av sykler/elsykler
mm spesielt for togreisende.
g. Satse på utvikling av området Sagodden, Neslandstunet, Lona med tanke på bading og
andre vannaktiviteter.
h. Drangedal kommune vil satse på å bruke vår kulturarv som en ressurs for å stryke
identitet, engasjement og skape godt omdømme.

2. Viktigste satsingsområder for turisme er Gautefall og Toke.
a. Legge til rette for etablering av høystandard fritidsboliger – over 50 pr år.
b. Arbeide for økt standard og økt bruk av eksisterende hytter.
c. Prioritere overordna planer som gjør regulering av nye områder mer forutsigbare og
gjennom dette styre arealbruken med sikte på god balanse mellom vern og utbygging.
d. Markedsføre og utvikle produkter rundt de unike muligheter for «svasykling» i
Gautefallområdet.

e. Utvikle Gautefall Biathlon videre med nødvendige forbedringer/investeringer, flere
aktiviteter/renn og kunstsnøproduksjon.
f. Se på muligheten for etablering av folkehøyskole i Drangedal, spesielt i tilknytting til
Gautefallområdet

Næringsliv og arbeidsplasser. Attraktivitet for
BEDRIFTer.
Mål
I. Legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv og et attraktivt handels- og tjenestetilbud
II. Drangedal skal ha et variert og innovativt næringsliv

Strategier med tiltak.
1. Legge til rette for økt verdiskapning, høyere sysselsetting og økt antall innbyggere.
a. Bruke kommunens innkjøpsrolle strategisk for å møte samfunnsutfordringer og
stimulere til vekst i næringslivet.
b. Videreutvikle etablerer- og innovasjonsarbeidet, entreprenørskap i skole og skape
flere kulturbaserte arbeidsplasser.
c. Tilrettelegge arealer for ny næring og utvidelse av eksisterende virksomheter i
kommunen og ellers i naturlig pendleravstand i regionen
d. Støtte opp om arbeidet for å få etablert veiforbindelse fra Bø sentrum til
Kyrkjebygdheia.
e. Arbeide for etablering av knutepunkt på Tangen og få vurdert etablering av ny
jernbane fra Brødsjø til Tangen i forbindelse med utredning av ny Grenlandsbane.
f. Jobbe for kartlegging av geologiske forekomster i Drangedal med hensyn til både
mulig råstoffutvinning og økt turisme.
g. Bidra til at flere tar høyere utdanning og fagutdanning basert på fremtidens
kompetansebehov.
h. Tilrettelegge for høyere yrkesdeltagelse i den flerkulturelle befolkningen
i. Støtte planer for klekkeri/fiskeoppdrett i og ved Toke
j. Stimulere til mer kraftutbygging i Drangedal, utnytte potensialet i ny trafostasjon i
Tørdal.
k. Utnytte muligheten den nye E18 vil kunne få for både bosetting besøk og
næringsutvikling i kommunen, spesielt for Krokenområdet.
l. Støtte aktivt opp om utvikling av næringsområdene på Fikkjebakke/Tangen.
m. Arbeide aktivt for bedre og mer robust mobildekning i hele kommunen.
n. Arbeide for videre utvikling av landbruket. Spesielt stimulere til økt produksjon av
kortreist mat og økologisk produksjon.

o. Støtte tiltak for økt avvirkning i skogbruket og lokal bruk og foredling av tre.
p. Stimulere og legge til rette for økt beiting i utmark.
q. Støtte tiltak for tilrettelegging og utvikling av aktivitet og arbeidsplasser innen
kreative næringer i kommunen.
r. Ha egen næringsrådgiver på full tid.
2. Sikre behovsdrevet og innovativ tjenesteutvikling
a. Etablere tverrfaglig utviklingsgruppe som skal sikre løpende arbeid med utvikling,
innovasjon og samskaping i kommunen.
b. Være i forkant i anvendelse av E-helse og velferdsteknologi.
c. Delta i forsknings og kompetansesamarbeid med kunnskapsinstitusjoner.
d. Samarbeide med nabokommuner om bevaring og utvikling av lokale administrative
funksjoner.
e. Støtte opp om videreutvikling av Drangedal næringshage og Drangedal
næringsforum.

3. Arbeide for bedre veistandard som grunnlag for videre utvikling av næringsliv og
bosetting.
a. Arbeide målrettet mot veimyndigheter for å få dekket viktige behov i og for
kommunen.
b. Sikre en god standard på kommunale veier.
c. Arbeide for 60 tonns tillatt totalvekt og 12 tonns akseltrykk på kommunale og
fylkeskommunale veier og broer.
d. Utarbeide en handlingsplan for investering i og drift av kommunale veier samt
vurdering av ordningene med tilskudd til drift og investering på private veier.
e. Arbeide for at FV38 blir en viktig og effektivt transportåre mellom E134 og E18 som
begge står foran store oppgraderinger.
f. Arbeide for at busstilbudet i kommunen blir beholdt, og på sikt endres til flere og
tilpassede avganger med mindre busser.
4. Jobbe for å fremme det lokale næringslivet gjennom synliggjøring
a. Etablere felles nettside der man kan finne varer og tjenester som fås kjøpt i Drangedal
b. Utvide kampanjen #PrøvDrangedalFørst til å gjelde alt lokalt næringsliv
c. Drangedal må markedsføre seg bedre, blant annet gjennom «Visit Telemark».

