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FORORD
Gibostad og omegn Grendeutvalg, Grendeutvalget, legger med dette fram en overordnet
«MasterPlan Gibostad». Den er ett av resultatene av en flerårig prosess med å hente fram,
beskri ve, avklare og forene tanker, idéer og ønsker om en villet utvikling for Gibostad
Grendeutvalg s område.

I prosessen har alle kunnet bidra med innspill og meninger for å få til dette dokumentet.
Enkeltpersoner, både «urinnvånere, emigranter og immigranter» , lag og foreninger,
næringsdrivende, offentlige funksjoner, politikere og kommunen som sådan har kommet med
konstruktive bidrag i prosessen.

Grendeutvalget har registrert innspillene, brakt de fram til meningsutveksling, og samlet opp det
meste av det so m er kommet fram. Noe er antakelig ikke blitt behørig registrert, men
Masterplanen er et dynamisk dokument, så uteglemte moment kan selvsagt bringes inn i planen
fortløpende.

Det er verdt å merke seg at alt dette arbeidet har foregått på dugnadsbasis, og det er ikke kjøpt
inn noen form for tjenester i arbeidet. Dette kan selvsagt ha påvirket kvaliteten i Masterplanen,
men idéen med planen var at den skulle reflektere grendeutvalgsområdets «folkelige» tanker og
engasjement. Noen vitenskapelig analyse er pl anen altså ikke.

Masterplan - prosessen har gått samtidig med Lenvik kommunes egen kommuneplan - prosess, og
innspill fra Grendeutvalgets Masterplan - prosess er derfor underveis spilt inn i kommunens egen
planprosess.

Kommunens politiske system, med Formanns kap og Utvalg har vært invitert inn i Masterplan -
prosessen. I tillegg har både Ordføreren og Rådmannen vært inne i mange samtaler om den
framtidige utviklingen i Gibostad - området.

Det er avholdt flere dialogmøter med representanter fra «Gibostad - miljøet» og kommunens
politiske og administrative ledelse i prosessen, slik at forståelsen og forankringen er blitt god.

Grendeutvalget har også invitert Toms Fylkeskommune og Innovasjon Norge med i
Masterplanprosessen, og det er kommet fram mange nyttige avklari nger, innspill og tenkte,
framtidige samarbeidsmodeller i de møtene som har vært.

Gjennom oppslag og leserinnlegg i lokalpressen, samt i direkte dialog med politikere og politiske
parti, og gjennom «GibostadPosten», har kommunikasjonen utad vært forholdsv is bred og
omfattende. Også gjennom ulike digitale plattformer, og da særlig portalen www.gibostad.no og
sosiale medier, har nødvendig informasjon kommet både ut og inn i planprosessen.

Gjennom ulike typer lokale, båd e formelle og uformelle arrangement og aktiviteter, er det skapt
arenaer som har vært uvurderlige for å skape møteplasser, diskusjon , engasjement og hygge. På
denne måten er det også skapt arenaer for meningsutvekslinger om det som opptar oss som bor i
omr ådet. Å skape gode og store ne ttverk er fundament for all utvikling.

« MasterPlan Gibostad » er ment å være folkets, Grendeutvalgets og også kommunens retningsgiver
for utvikling av lokalmiljøet og - samfunnet i grendeutvalgsområdet de neste årene. Bare gjen nom
aktivt bruk og oppfølging av elementene i planen, kan den få praktisk betydning.

Planen er en særlig utfordring til hver enkelt av oss som bor i Gibostad - området: Vi må selv bidra
sterkt til å virkeliggjøre det vi vil skal skje!

Planen er vedtat t i s tyremøte i Grendeutvalget våren 2015, og lagt fram og fått tilslutn ing fra
Grendeutvalgets årsmøte i 2015.

For Styret i
Gibostad og omegn Grendeutvalg

Hermann J Uteng,
Leder

http://www.gibostad.no/
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IN N LEDNIN G
«MasterPlan Gibostad» er Gibostad og omegn Grendeutvalg (Grendeutvalget) sin overordnete
plan for utvikling av lokalsamfunnet Gibostad . «MasterPlan Gibostad» eies således av
Grendeutvalget. Planen har retning, og kan brukes som rettledning for alle som vil bidra til
utvikling, vekst og trivsel i lokalsamfunnet.

Planen er i prosessen behandlet og vedtatt gjennom styrebehandlinger, samt gjennom
presentasjoner i flere allmannamøter og årsmøter i Grendeutvalget i perioden fra 2012 og til 2015.

Næringsdrivende i områd et har også hatt muligheter til, og har kommet med innspill i prosessen.

Utflyttede Gibostad - væringer over den ganske « verden » har også kunnet komme med, og har
bidratt med innspill i prosessen rundt ”Masterplan Gibostad” .

Lenvik kommune har vært delaktig i prosessen med å utvikle «MasterPlan Gibostad» , og har for
enkeltområder kunnet ta moment i planen inn kommunale planer og prioriteringer gjennom
Grendeutvalgets innspill til disse . Spesielt gjelder dette i Næringsplan og Trafikksikkerhetsplan.
Arbeidet med o ppdatering av R eguleringsplanen for Gibostad e r også blitt påvirket av prosessen
m ed «MasterPlan Gibostad» , og ”Masterplan Gibostad” kan såled es forhåpentligvis også bli
en del av Lenvik kommunes visjoner og tanker for utvikling av Gibostad - området.

SEN JA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD
Senja vg skole, skolested Gibostad er en svært sentral «institusjon» for lokalsamfunnet. Skolens
betydning gjen nom hundre års virke, er uvurderlig for hele landsdelen.

Troms fylkeskommune eier og driver skoen på og fra fylkets største gårdsbruk . G ibostad
Grendeutvalg forutsetter at Lenvik kommune, Regionrådet, Troms fylke , Fylkesmannen, relevante
Departement , samt Stortinget, forstår behovet for videre offensiv satsing på en utdannings -
institusjon som skal utdanne nye generasjoner til det viktigst e yrket som finnes: Å produsere ren,
sikker og næringsrik mat til oss alle, enten den kommer fra åkeren, skogen eller fr a havet.

Grendeutvalget har begrenset innflytelse på prosessene rundt utviklingen av Senja vg skole, men
vil følge nøye med, støtte opp under, og være «heiagjeng» på de positive prosesser som settes i
gang i tida framover.

VISJON
Gibostad - området skal b li et preferert område for unge å etablere seg i, og det skal være et livs -
løpssamfunn med de beste bo - og leveforhold tilpasset alle aldersgrupper.

Gibostad - området skal også bli et mer attraktivt område å etablere næringsaktivitet i.

MÅLSETTIN G
Målse ttingen med «Masterplan Gibostad» er å skape og bidra til en omforent retning for
utvikling av alle sider ved lokalsamfunnet i og omkring Gibostad, med særlig utgangspunkt i
”Gamle Gibostad”.

Samt å skape aktivitet for å virkeliggjøre det vi ønsker skal skje. Ansvaret for dette har både vi
som bor her, våre lokalpolitikere og administrasjonen i Lenvik kommune.
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DEL I
GEOGRAFI
«MasterPlan Gibostad» tar med seg i arbeidet det geografiske området fra Tverrås,
G rasmyrskogen og Kvannås - krysset. O g nordo ver til Lys botn Bru, inkludert Årneshalvøya.
Geografien omfatter også områdene Snyfjellet, He lvetesdalen, Heggedalen, Eggøya, Hestøya og
Sandholmen. Videre langs Gisundet fra Lakselvnes og ut i Malangskjeften. Bjorelvnes med
kirkested , båthavn og museum se e s også på som en naturlig del av denne geografien.

BEFOLKNIN GEN
I dette geografiske området fra Grasmyrskogen til Vang, bor det nær 1.000 mennesker, og på
Gibostad alene, omtrent 430. I tillegg er det daglig innpendling av omtrent 100 elever og ansatte
til Senja vg skole i skoleåret.

Det er mange hytter og fritidshus i området, og som benyttes flittig av eierne. Dette betyr stor
besøksfrekvens til området.

Videre er det stor landveis trafikk, særlig i sommerhalvåret, av turister fra nær og fjern. Nasjo nal
Turistvei har allerede stor , og vil få ytterligere økt innflytelse på det lokale trafikkmønsteret.

Næringsbasert transport til og fra marin sektor på Nord - Senja er betydelig, både sjø - og landverts.

Langs leia gjennom Gisundet er det en strøm av båte r hele året, m en særlig sommerhalvåret er det
mye fritidsbåttrafikk. Mange av disse gjør strandhugg på Gibostad etter hvert som flere og bedre
fasiliteter i båthavna og Gibostad - bukta for øvrig, kommer på plass.

Området har de siste årene merket en betyde lig økning av besøkende, og det er ei spesifikk
utfordring å få tallfestet dette. I tråd med utviklingen av Nasjonal Turistvei på Senja, er Gibostad -
området også blitt en del av den økende turisttrafikken.

LAG OG FORENIN GER
Området har et svært rikt fore ningsliv. Med eksisterende foreninger med vedvarende aktivitet , og
som er stiftet helt tilbake i 1862. Diversiteten er stor, og svært mange mennesker er engasjert e i
de ulike aktivitetene som lag og foreninger representerer. Arbeidsformen i lag og forenin ger gjør at
dugnadsånden står sterkt, og samholdet er meget godt.

Samlet gir lag og foreninger et svært variert og godt fritidstilbud til både store og små, både i godt
organiserte og mer ikke - organiserte aktiviteter og tilbud.

Flere lags - og foreningsak tiviteter innenfor sang og musikk, teater og revy, er etterspurt av
mange. Andre lags - og foreningsaktiviteter spesielt rettet mot barn og unge, som for eksempel 4H,
er det også ønskelig å få satt i aktivitet.

KULTUR
Kulturaktiviteter er et viktig område , og en forutsetning for trivsel og vekst i et lokalsamfunn.
Kultur er infrastruktur inne i et hvert menneske. Og kultur er en del av det som er rundt oss
uansett, og som vi også kan omgi oss med etter eget ønske. Og vi kan velge! Jo tidligere en
kommer i kontakt med og får drive med kultur aktivitet , jo rikere blir livet , er det en klok mann som
har sagt.

Gibostad - området har opp gjennom historien hatt en flora av ulike kulturaktiviteter. Innenfor sang,
musikk, revy og teater er det mye å vise til. Både ” Landbruksskolen” og grunnskolen har alltid
drevet mye kulturaktiviteter knyttet til sin undervisning og virksomhet. Ungdomslaget ”Samstrev”
drev i sin tid med utstrakt aktivitet innefor kulturfeltet. Ungdomsklubben ”Newrosa” det samme.

Dagens aktivitet in nefor feltet kulturliv er i dag i stor grad knyttet til Gibostad musikkforening,
Gisund kystlag og Gibostad skole sine aktiviteter . Lenvik kulturskole driver også noe undervisning
p å Gibostad. Gisundkoret har flere medlemmer fra Gibostad - området. Gjennom U KM rekrutteres
det også barn og ungdom som viser fram hva de kan.
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Annen kunstnerisk aktivitet og kunstneriske uttrykk, både design og produksjon, drives også i
området, mest på hobbybasis, og mye av dette vises fram på GibostadMartna hvert år.

Mange ette rspør et bredere tilbud og mer variert e kulturaktiviteter , både for barn, ungdom og
voksne. Og også for eldre.

NÆRIN GSLIVET
Historisk har det vært stor og variert næringsaktivitet i området, noe som har sammenheng med
Gibostads sentrale betydning for of fentlig virksomhet, handel og vandel, rederivirksomhet og
tjenesteyting.

Dagens næringsliv i området kan karakteriseres som noe beskjeden t. Økonomien i bedriftene er
«normale», men det er få bedrifter som har flere enn én ansatt. Enkeltmannsforetak domin erer.
Mange bransjer er representert .

Det er ingen fiskerinæring av betydning med utgangspunkt i , eller tilholdssted på, Gibostad, om en
ser bort fra rederivirksomhet for et par fiskebåter. De siste årene er det mange som er blitt
sysselsatt i oppdrettsnæ ringen, og aktivitetene i denne næringen i områdene rundt selve Gibostad,
har økt.

Et sentrum som gjennom de siste 30 - 40 år har vært «tappet» for aktivitet og arbeidsplasser, har
gjort at f.eks. den tradisjonelle handelsnæringen på Gibostad er redusert. D og finnes det gode,
nødvendige dagligdagse tilbudet til lokalbefolkningen, turister og andre tilreisende.

OFFEN TLIG VIRKSOM HET
Det har tidligere vært et bred t utvalg av offentlige arbeidsplasser på Gibostad. Det er også i dag
mange som har sitt arbeid in nenfor blant annet skole, helse og omsorg i lokalområdet.

Det må være en klar målsetting at for eksempel kommunale tjenester ytes så nært opp til
befolkningen som mulig. Største geografiske del av kommunen er på Senja, og det er derfor
vesentlig at slike tjenester etableres, organiseres og driftes ut fra blant annet Gibostad.

Sentralisering av ulike kommunale tjenester må være siste alternativ for en positiv utvikling av
hele kommunen. Eksempelvis at Helsestasjonstjenesten nå er sentralisert vekk fra Gib ostad.

I lys av en sannsynlig kommende kommunereform er dette et viktig prinsipielt og politisk
spørsmål.

De siste årene, med stadig større kompetanse krav , offentlige regler og krav og risiko knyttet til
etablerervirksomhet har nok gjort at entreprenørsk apsiveren og – kompetansen for å skape
arbeidsplasser i private virksomheter, har «tapt» i forhold til faste og «sikre» arbeidsplasser i det
offentlige. Å få fram flere etabl erere sees derfor på som en stor og grunnleggende utfordring i
årene framover.

Å s tarte entreprenørskaps - opplæring må tas på alvor i både grunnskole og videregående skole.
Dette er allerede satt i gang, mest ved Senja vg skole, men også Gibostad skole må utvikle gode
modeller for dette. Nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap er det nær liggende å se for seg.

Det offentlige, først og fremst Lenvik kommu ne, må også ta ansvar for dette. Næringslivet selv har
også et ansvar for å få dette til.

IN FRASTRUKTUR
Gibostad - området har ennå forholdsvis god infrastruktur. Selv om mange offentlige tjenester, både
statlige, fylkeskommunale og ko mmunale, gradvis er tatt fra lokalsamfunnet .

Det er barne - og ungdomsskole, samt videregående skole på Gibostad. Alle disse tre skolene er
viktige faktorer , og bærende element i lokalsamfunnet, og de represe nterer hver på sin måte
kommunens og fylkeskommunens strategier og planer for opplæring av barn og ungdom .
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Gibostad barnehage er en kommunal barnehage, men har ikke klart å skaffe plass til alle som
ønsker det. Det er et øke nde behov for barnehageplasser for hele aldersgruppen fra 0 til 5 år . Et
hastearbeid på dette må settes i gang.

Det er i 2014 etablert landets nest største statlig e mottak for mindreårige asylsøkere på Gibostad.
Dette er et viktig og positivt bidrag til , og utfordringer for, lokalsamf unnet på mange områder.

Det er Legekontor med to legehjemler, og det var inntil nylig også Helsestasjon, på Gibostad. Disse
dekker hele Nord - Senja , og vel så det. Dette er e t særdeles viktig tilbud som må utvides både i
omfang , tjenestetilbud og kapasite t. Legedekningen ved kontoret er nå god og stabil , og
pasienttilgangen likeså . Flere åpningsdager ved Legekontoret på Gibostad er befolkningen i
området sitt krav.

Det er Servicesenter f or eldre med fi re leiligheter på Gibostad , samt et nylig nedlagt bo ko llektiv for
pleietrengende. Det er også noen eldreboliger som ikke har kommunale pleiefunksjoner knyttet til
seg. Det er således for tiden ingen pleiende institusjonsplasser på Gibostad.

En privat og sameiet boligenhet for inntil tre psykisk utviklingshem mede, med heldøgns pleiebehov
og bemanning , finnes i sentrum av Gibostad.

Kommunikasjonene er forholds vis gode, med unntak av bussfire lørdager, men usikkerhet rundt
h urtigbåt - korrespondansen e gjør at en kanskje må se for seg andre løsninger enn dagens a nløps -
og rutemønster for denne .

Bredbåndsutbygging til samtlige husstander langs hele Gisundet er en viktig utfordring å få på
plass. Både kommersielle interesse og kommunen som aktør bør samarbeide for å få dette til. Det
er et uomtvistelig ønske og in teresse fra både næringsliv og private, for å få en løsing på dette.

Veinettet til og fra Gibostad er brukbart, og rustes nå opp på grunn av økt trafikk til og fra fi skeri -
og oppdrettsnæringen, og ikke minst for behovene fra en stadig voksende reiselivst rafikk.

Gibostad H avn skal bygges opp til å kunne yte tjenester til en stadig økende fritidsbåttrafikk.
Fortsatt offentlig medvirkning til dette er avgjørende for en raskere utbygging og
kommersialisering av denne aktiviteten. Næringsdelen i Gibostad Havn må utvikles og tilpasses
behovene.

Offentlig havnebehov må bli en naturlig del av dette. Kommunens allmenningskai tilfredsstiller ikke
dagens krav , og heller ikke er allmenne gjestebryggefasiliteter tilgjengelige. Avslutninger mot
havet fra hele Gibosta d - bukta, og fra området ”Gamle Gibostad” spesielt, er viktig, både for
publikums sikkerhet , samt for tilgjengelighet og estetikk for sjøfarende og besøkende.

Det kommunale veinettet på og rundt Gibostad behøver en kraftig opprusting. Opprensking,
belysnin g, skilting, asfaltering , fortau bygging, samt bro steinlegging i Gamle Gibostad , må skje
parallelt med forskjønning av parkområder og andre åpne offentlig e rom.

Sjyveien skriker etter ferdigstillelse for å lette atkomst til eksisterende boliger, og for å u tløse nye
tomtearealer for etterspurt boligbygging. Eksisterende nordre del av Sjyveien er nærmest
uframkommelig, både sommer og vinter.

Hele Vardnesveien må rustes opp og reasfalteres for å øke både trafikksikkerhet og trivsel for
befolkningen og besøken de.

Den kommunale vanntilførselen er i følge kommunen stabil , stor nok og med tilfredsstillende
kvalitet . Hvorvidt kapasiteten er stor nok ved framtidige større næringsetableringer, vites ikke.

Avløpsproblematikken er ikke løst for noen av områdene i og rundt Gibostad - bukta. Dette er
tidligere planlagt gjort i forbindelse med ferdigstilling av Sjyveien. Særlig er VAR - problematikken
prekær i ”Gamle Gibostad”, og hindrer videre utvikling av dette unike området.

Parkeringsmuligheter ved stør re arrangement, så som GibostadMartn a, Kystens Dag , og Mørketida
i Gamle Gibostad er svært begrensete, og en ”flaskehals” for videre utvikling. I området ”Gamle
Gibostad” er det daglig problematikk rundt parkering, både langs Sjyveien gjennom området, og
ved de bygningene som er der.
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Området ”Gamle Gibostad” er skiltet med gjennomkjøring forbudt, men det er mange som ikke
respekterer denne skiltingen.

Brøyting vinterstid er vanskelig gjennom området ”Gamle Gibostad”. Dette skyldes manglende
”stikking” av veiløpet, samt annen offentlig og privat brøyting som skjer i området.

Helikopterlandingsplassen ligger like ved området ”Gamle Gibostad”. Like ved, og på denne
landingsplassen er det oppstilling av offentlige avfallscontainere , og dette medfører stor trafikk som
skal d umpe sitt avfall.
Det har ved anledninger vært slik at ambulanselandinger ikke har kunnet foretas på
landingsplassen på grunn av hensatte båter og tilhengere fra publikum. Helikopterlandingsplassen
er heller ikke skiltet, og det gj ør at sommertrafikken me d besøken de turister i biler,
campingvogner og bobiler står oppstilt for natta på landingsplassen.

BOLIGBYGGIN G
Det har i mange år vært mangel på att raktive boligtomter i Gibostad - området. Lenvik kommune
har et fåtall tomter i opparbeidede boligfelt ti lgjengelig, men disse er så små at de ikke er
attraktiv e i henhold til dagens etterspørsel . De beste og mest at traktive tomtene er solgt og
bebygd. Nybygg av bol iger på Gibostad har delvis som følge av dette, vært nærmest fraværende
de siste tjue årene.

De som har ønsket å etablere seg i Gibostad - området har derfor vært avhengig e av at eksisterende
boliger er blitt lagt ut for salg. Og det er gjort et omfattende restaureringsarbeid på de nne type
boliger som er omsatt de siste tjue årene. Og disse boligene er nesten uten unntak blitt bebodd av
barnefamilier.

Men fortsatt er det mange flere som vil bo i Gibostad - området. God infrastruktur, sikre og gode
oppvekstforhold for barn og unge, barne hage og skoler fra 0 – 18 år, en flora av lag og foreninger,
samt et godt miljø, er forhold som trekkes fram av unge folk som vil etablere seg på Gibostad.

Manglende barnehagekapasitet og SFO - tilbud virker klart hemmende på en fortsatt positiv
utvikling, og er en sto r og presserende utfordring å finne løsning på.

Dessu ten er avstandene og kommunikasjonen e til «omverdenen» godt innenfor det som er
akseptabelt med å bo på Gibostad. Kort vei til Finnsnes, og til fiskerinæringen på ytre Senja.

Kommunen må derfor straks ta fatt på arbeidet med å knytt e Sjyveien sammen, samt åpne,
opparbeide og tilby det tidligere og ferdig regulerte boligområdet i Markveien.

En ny gjennomgang av reguleringsplanen for Gibostad må også settes på dagsorden.

Det videre arbeidet for kommunen og Grendeutvalget, kanskje i samarbeid med profesjone lle
feltutbyggere av boligområder, bør konsentrere seg om å legge til rette, og utvikle helt nye
tomteområder for boligbygging. Både sentrumsnært og i bygdene rundt Gibostad.

Markedssegmentene er flere, og i tillegg til de tradisjonelle, er det også «seni or - behov» for de som
ønsker å selge sine eneboliger for å tre inn i enklere boformer sentralt på Gibostad .

I tillegg er det av stor betydning at restaureringsarbeidet av verneverdige bygninger, også boliger,
på og rundt Gibostad fortsetter. Det er mange s tore og små bygg som ligger utenfor området
«Gamle Gibostad», som også krever tiltak , restaurering og bevaring .

SEN TRUMSUTVIKLIN G
Sentrum av Gibostad har tapt mye trafikk, aktivitet og miljø de siste 30 - 40 årene. Dette skyldes
både bevisst sentralisering av offentlige funksjoner bort fra Gibostad, men også det faktum at
trafikkmønsteret for befolkning og næringsliv ble endret med åpning av Gisundbrua. Men sjøverts
forflytting vil ha miljø preferanser i fremtiden.

Bortfall av funksjoner som kommunal admini strasjon på Herredshuset, Telegrafen, Sykehjemmet,
Fylkestannlegen, Lensmannen, Prestekontor, Sparebanken, Gibostad Fort, Gisund Ferge og
Felleskjøpet har alle vært med på å redusere sentrumsfunksjonene betydelig.
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I de siste årene har forslag om nedbyggi ng av Senja vg skole, samt de kommunale helse - og
omsorgstilbudene, skapt økt usikkerhet omkring mange forhold, blant annet arbeidsplasser og bo -
attraktivitet, men også om de basale sentrumsfunksjonene på Gibostad.

I tillegg er det de siste førti årene re vet flere «praktbygg» i og rundt sentrum av Gibostad, samt at
branner har tatt både det gamle ” Samvirkelaget ” og den gamle ” Skolen ” som begge lå i sentrum.

Sentrumsfunksjonene har derfor vært under nedbygging, utarming og press, og har også resultert i
no en tomme forretningslokaler.
Området «Gamle Gibostad», som tidligere hadde by - lignende aktivitet og virksomh et, har siden
1970 - tallet ligget nærmest uten aktivitet. Noe verkstedvirksomhet har det vært kontinuitet i.

De siste årene har lokalsamfunnet lagt ned en formidabel innsats i å ta vare på og restaurere de
siste restene etter det som var et pulserende handels - og næringsliv i dette området. Kommunen ,
Fylkeskommunen og Riksan tikvaren har også bidratt vesent lig i dette arbeidet.

Nå er det igjen blitt nye mulig heter til å starte og utvikle næringsvirksomhet i Gibostad - området.
Og det er åpnet for mange forretn ingsidéer, konsept og prosjekt i så måte.

Grendeutvalget ser at satsing på etablerere og utvikling av næringsaktivitet, spesielt i området
«Gaml e Gibostad», blir en nøkkel til å styrke sentrumsfunksjonene. I tillegg må Lenvik kommune
ha sin ege n plan for å styrke det te arbeidet. B lant annet gjennom forankring i Kommuneplanens
samfunnsdel, næringsplanen og andre relevante sektorplaner. Og kanskje e n egen «Bygdeutvikler»
knyttet opp mot Rådmannen og næringsetaten.

D et er nødvendig med politisk vilje og langsiktighet til for å styrke og utvikle sentrumsfunksjonene
på Gibostad. Og en slik styrking av funksjonene må sees i sammenheng med videre utvikli ng av
Senja vg skole og næringsutvikling i loka lområdet generelt, og i ”Gamle Gibostad” spesielt.

Avklaring av tomteforhold, fellesskapsløsninger for eierskap til arealene i «Gamle Gibostad»,
nødvendige VAR - løsninger, samt endelig veiløsing gjennom «Gamle Gibostad», er andre viktige
tiltaksområder for å styrke sentrumsfunksjonene.

Hele o mrådet fra ”Felleskjøpet”, via Gibostad Havn , og inn i ”Gamle Gibostad” blir også viktig for
den videre utvikling av de funksjoner som forventes å finnes i sentrum på Gibo stad.

Det bør utvikles en helhetlig delplan for området « Gamle Gibostad » . Det offentlige rom i området
må utvikles i et helhetlig perspektiv hvor særpreg, historie og kultur blir ivaretatt. Plan for
parkanlegg, brosteinlegging, oppgradering av fronter mot havet, tilrettelegging av smugene,
beplanting i området, belysning o.a. må utvikles i tråd med dette.

NÆRIN GSUTVIKLIN G
For å skape et levende lokalsamfunn, et levende sentrum, et attraktivt arbeidsmarked, et attraktivt
besøksområde, samt gode levevilkår , er det nødvendig med et aktivt og attraktivt næ ringsliv i og
rundt om i M aster planens geografi , i Gibostad - området . Opplæring og støtte til gründervirksomhet
og entreprenørskap er nøkkelbegreper i denne sammenheng.

Med et forholdsvis beskjedent næringsl iv i dag, er det behov for flere tiltak. Å forankre lokale
næringsutviklingstiltak i den kommunale Næringsplanen , blir en avgjørende premiss for de
resultater som kan målformuleres. Likeledes blir Reguleringsplane (r) en viktig premiss for
utviklingsarbeide t. Lenvik kommune er således den viktigste premissleverandør og samarbeids -
partner i dette utviklingsarbeidet. Senja Næringshage , Destinasjon Senja og Finnsnes Forum
ansees også for å være relevante lokale partnere for både tiltak og aktiviteter.

Fylkesma nnens Landbruksavdeling, Troms Fylkeskommunes kultur - og næringsetat, samt
Innovasjon Norge vil også bli sentrale samarbeidspartnere på flere områder: Kompetansetil førsel,
rådgivning, ”døråpning” og økonomi.

Næringslivets egen rolle er selvsagt viktig og avgjørende for initiering, vekst og utvikling.
Gren deutvalgets rolle vil i så måte begrense seg til å være tilrettelegger, ”serviceleverandør” og
”heiagjeng”, men uten legitime krav om påregnelig innflytelse.
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Felles målformuleringer, overordnede planer, e tablereropplæring og veiledning, partnersøk,
alliansebygging, tilrettelegging av egnede arealer, samt konseptutvikling innenfor flere områder,
ansees å bli noen av nøkkelbegrepene i det videre arbeid med næringsutvikling.

Lokal forankring blant framtidig e etablerere ansees å være en fordel, men det er helt nødvendig å
se langt ut over lokalmiljøet i forhol d til partnersøk, investorer, konseptutviklere og gründere .

Nært samarbeid med Senja vg skole på blant annet utdanning, opplæring og produktutvikling med
kortreist mat, er naturlig og spennende å se i denne sammenheng.

Samarbeid blant dagens næringsaktører, bransjevis og/eller mer praktisk, kan også skape og
bringe synergieffekter som kan bli positive for flere bedrifter, og for hele lokalsamfunnet. H er må
aktørene evne og tørre å se langt ut over ”geografien” for slike muligheter.

Visningsanlegget for akvakultur som planlegges på Lysnes, kan bli et svært viktig bidrag til videre
utvikling for både sjømatnæringen, turisme og annen tjenesteyting.

Man ge typer landbruksforskning kan antakelig med fordel gjøres med Senja Vg skole på Gibostad.
Dette vil styrke fagmiljøet ved skolen og i regionen. Dette er gjort tidligere, for eksempel med å
avle fram Målselvn epa .

Noen områder i den tradisjonelle inndeli ngen av ka tegorier for næringsliv, ser lokalsamfunnet er
mer aktuelle enn andre. Disse representerer presumptivt de naturgitte, og geografiske fortrinnene
som området har. Dette gjelder først og fremst:

Fiskeri og havbruk , med de muligheter for diversifis eringer som disse næringene representerer, har
store muligheter med seg fo r Gibostad - område t . Dette forventes å bli et hovedpunkt i kommunens
næringsplan, og blir ivaretatt, initiert og gjennomført av næringen selv, og prioriteres derfor ikke
fra Grendeutv algets side. Men tiltak som lanseres og igangsettes, skal selvsagt få lokalområdets
største oppmerksomhet og oppbakking.

Reiseliv , og turisme spesielt, har uante muligheter med utgangspunkt i områdets geografi , natur,
infrastruktur og tilgjengelighet. De t er både lokale, nasjonale og internasjonale markeder som
etterspør produkter som området og lokalsamfunnet har alle «råmaterialene» til. Gibostad - området
ligger derfor godt til rette for dette. Tilbud på overnatting og servering er svært viktig å få etab lert.

Kulturnæring er et moderne begrep på et felt som det ligger svært godt til rette for å skape økt
aktivitet i, både lokalt og i et mer regionalt perspektiv. Gibostads rike og historiske kulturarv, samt
at både « Gamle Gibostad » og andre lokaliteter ha r utmerket e fasiliteter for nærmest alle formål ,
gjør at det ligger mange muligheter i dette feltet. Det finnes uante kilder å øse av i dette feltet.

Lokal matproduksjon , basert på ” grønn e ” , ” blå e ” og ” rød e /gul e ” råvarer , er et «vinnerkort» i
framtiden. E tterspørsel etter lokal, opprinnelig, rein og kortreist mat , vann og drikke, er stadig
voksende. Lokale leverandører er garantert avsetning av sine kvalitetsprodukter, og her er det et
stort potensial for opplæring, produktutvikling, produksjon, servering og ulike opplevelser knyttet
til mat. Nærhet til råvarene er optimale her, og utdanningstilbud kan enkelt utvikles videre ved
Senja vg skole.

Handverk knyttet til kulturhistorie, matproduksjon, fiske og fangst, båtbygging, landbruk og
skogbruk, samt reind rift, har også store potensialer til å kunne utvikles til næringsaktivitet. ”Gamle
Gibostad” har gode fasiliteter og ypperlig beliggenhet for utvikling, etablering, forretnings -
orientering og – utvikling, samt formidling av ulike handverkstradisjoner.

FOU - aktivitet vil i framtiden være en sentral forutsetning for vekst og utvikling i mange næringer,
og i landbruk, fiskeri og havbruk, spesielt. Det er derfor vesentlig at slik aktivitet legges til
skolemiljøet i regionen. Både for å styrke Senja Vg skoles fra mtid, for utvikling av
kompetansearbeidsplasser ved oppbygging av forskningsmiljø i regionen, og for rekruttering av
kompetente ungdommer til disse viktige næringene. Særlig gjelder dette for de natur bruks -
relaterte næringene i vårt arktisk e klima.

Steds utvikling
Et velfungerende lokalsamfunn som Gibostad, hvor store og små trives, og flere vil flytte til, må
ikke plukkes fra hverandre bit for bit. Det må derfor være i Lenvik kommunes og andre offentlige
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funksjoners interesse å sikre, støtte, utvikle og t ilføre positiv aktivitet i og til slike lokalsamfunn.
Gibostad er, vil og skal være et slikt lokalsamfunn!

Å gjøre Gibostad - området attraktiv t, handler om å koordinere sats ing på de muligheter og
potensialer som området har og gir. Å øke besøkstallet til Gib ostad - området er en forstått lokal
målsetting , og må bli en uttalt og forpliktende målsetting både for lokalsamfunnet og for Lenvik
kommune spesielt .

Naturen med hav, kyst, innland og fjell i skarpe kontraster, eksisterende infrastruktur,
kommunikasjon er, området Gamle Gibostad, Senja vg skole, kult uraktiviteter samt områdets rike
historie , er elementer som gir muligheter til å utvikle Gibostad til en spennende destinasjon å
besøke.

Kobling opp mot reiselivssatsingen som ” Destinasjon Senja ” og Lenvik k ommune , gjennom sin nye
næringsplan nå har utformet, vil passe særdeles godt inn i stedsutviklingen for Gibostad - området.

Senja vg skole har både historie og ressurser på mange områder som kan utnyttes i et samarbeid
om det som stedsutvikling har i seg, o g der besøkselementet vektlegges . Dette arbeidet har et
enormt potensial i seg, og vil være et overordnet ansvar for næringene, Fylkesmannen og
Fylkeskommunen.

Lenvik kommunes satsing på «Barn og Unge» faller naturlig inn i tenkingen om utvikling av
lokal miljøet på Gibostad. Barn og unges fysiske og psykiske helse, barnehage og skole,
trafikksikkerhet og folkehelsearbeid, trygge oppvekstsvilkår, trivsel og anti - mobbing, har stått, og
vil fortsatt stå høgt oppe i alle lag og foreningers planer og aktivitete r. Det samme forventes også
å gjelde for skoler og barnehager.

Aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge skal alltid ha prioritet i lokalsamfunnet Gibostad. Det
forventes at kommunen tar dette med seg i arbeidet for hele kommunen, selv om det er mye f okus
på «byen» i den foreliggende Kommuneplan en s Samfunnsdel.

Selv om det er svært lite konkret å finne i Kommuneplanens Handling sdel, - faktisk er ikke
Gibostad nevnt i det hele tatt til tross for grundige innspill i planprosessen, kan, og må, planen
leg ges til grunn for at også Gibostad - området skal utvikles videre i positiv retning.

DE L II

GJEN N OM FØRIN G AV M ASTERPLAN EN
Masterplanen skal være Grendeutvalgets overordnete og retningsgivende styringsverktøy for tiltak
og aktiviteter som lokalsamfunnet ønsker skal iverksettes. Det er også en målsetting at Lenvik
kommune, og andre offentlige instanser, kan bruke planen i sitt arbeid med å bidra til ei positiv
utvikling av Gibostad - området.

Masterplanen skal være dynamisk, for til enhver tid å kunne ta in n nye innspill og id éer i og fra
lokalsamfunnet, næringslivet, kommunen , og andre . Dog skal de tiltak og aktiviteter som ligger i
Masterplanen være førende for det som skal prioriteres av Gre ndeutvalget selv, og også være
premissgivende for Lenvik kommune s valg og prioriteringer .

«Masterplan Gibostad» bør hvert år tas fram på Grendeutvalgets Årsmøter og Allmannamøter.
Endringer, tilføyelser og justeringer til Masterplanen oversendes så fortløpende til kommunen,
regionrådet, fylkeskommunen og Innovasjon Nor ge. Og andre som det måtte angå.

SAM ARBEIDSPARTN ERE
Hele lokalsamfunnet bør i størst mulig grad stille seg bak Masterplanen. Befolkning, lag og
foreninger, samt lokalt næringsliv skal finne tilhørighet og sine interesser ivaretatt i Masterplanen.
Lag og foreninger har et utvidet ansvar for å skape kommunikasjon og fokus på de saker som
medlemmene tar opp i de uformelle fora som laget/foreningen skaper i sin virksomhet.

Næringslivet bør være viktige bidragsytere til de behov som finnes, til de krav som st illes, og til de
ønsker som ønskes innfridd. Erkjennelsen av at næringsliv et ofte har andre prioriteringer og
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preferanser for utvikling og vekst, bør lokalsamfunnet ta inn over seg. Et godt samarbeid og
åpenhet mellom næringsliv, lokalsamfunn og det offent lige er et felles ansvar, og må tilstrebes.
Offentlige funksjoner, som barnehage, skoler, asylmottak og kirke ses også på som naturlige
partnere i realisering av Masterplanen.

Særlig er samarbeid med Troms Fylkeskommune, gjennom Senja Vg skole, viktig f or Masterplanen.

«Stiftelsen Gamle Gibostad» er blant annet etablert for å kunne bli en sentral samarbeidspartner ,
og presumptivt en viktig igangsetter og gjennomfører av spesifikke element er i Masterplanen.

Lenvik kommune er den nærmeste samarbeidspartn eren til Grendeutvalget i gjennomføring av
Masterplanen. Dette samarbeidet vil og kan skje på mange områder, og på flere plan. Å sikre
p olitisk og administrativ forankring av Masterplanen i kommunen s planer, samt strategier og tiltak,
er en målsetting i se g selv.

Gibostad Grendeutvalg må selv søke samarbeid og bidra til åpenhet i forhold til de andre
grendeutvalgene i nærområdet, og på begge sider av Gisundet. Det er mange fellesløsninger som
best kan oppnås med samarbeid og i forståelse med hverandre. Eks empelvis innenfor helse og
omsorg, skole og kommunikasjon.

Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og ulike nasjonale S tiftelser er relevante
samarbeidspartnere på spesifikke deler av Masterplanen. Større landsdekkende organisasjoner kan
også være positive bidragsytere for og i utvikling en av lokalsamfunnet Gibostad.

SATSNIN GSOMRÅDER
Det ligger ikke i Masterplanen en spesifikk prioritering av hvilke tiltak og aktiviteter som skal søkes
igangsatt og gjennomført/løst først. Dette vil Grendeutvalget , lag og foreninger, samt ”Stiftelsen
Gamle Gibostad” gjennom Allmannamøter og i styrearbeidet til enhver tid kunne beslutte.

Lenvik kommune kan tenkes på egne vegne å ville initiere, prioritere, satse og gjennomføre tiltak
og prosjekt til gagn for lokalsa mfunnet. Dette må det være åpenhet om, og lokalsamfunnet må
inviteres inn i dialog om tiltakene. Det er naturlig, og besluttet, at det er Grendeutvalget som er
kommunens forlengede arm ut i lokalsamfunnet. Da må dette tas på alvor på en helt annen må te
enn det har vært gjort tidligere .

De politiske partiene ønskes også velkommen til dialog og setting av dagsorden i det lokale og
kommunale utviklingsarbeidet, og utfordres spesielt til å ta kontakt med Grendeutvalget om dette.

Næringslivets egne prioriterin ger, etableringer, innovasjoner og utvikling for øvrig, vil Grende -
utvalget som sådan kunne ha liten innflytelse på. Dog kan lokalsamfunnet, blant annet gjennom
Grendeutvalget, være en viktig samtalepartner i tidlige faser av prosjekt , tiltak og etablering er.

Åpent og godt samarbeid med Lenvik kommune er presumptivt avgjørende for gjennomføring og
måloppnåelse for mange av tiltakene. Kommunen bør instruere, og tildele administrasjonen
spesielle ressurser for å handtere kontakt med, og hjelp til grendeutva lgene i kommune. Styrking
av grendeutvalgene vil skape mer legitimitet og motivasjon for slikt felleskapsarbeid som
grendeutvalgene ønsker.

Et nært samarbeid mellom Senja vg skole Gibostad, Lenvik kommune og Troms Fylkeskommune
anses å være en sentral for utsetning for vider utvikling av både lokalområdet og hele regionen. Å
motstå presset fra f.eks. Tromsø og Balsfjord kommuner i dette perspektivet, vil bli viktig i årene
framover. Særlig i lys av noen sannsynlige resultater av Kommunreformen.

Gibostad Gr endeutvalg ønsker at kommunen kan stille kompetanse og ressurser til rådighet når det
er behov for det. Det te er en naturlig følge av at det er K ommunestyret som selv har opprettet og
tildelt gre ndeutvalgene mandat og oppgaver, og som forventer delaktighet fra grendeutvalgene.

Rekkefølge og tidsplan for gjennomføring av tiltak og aktiviteter avhenger for mange av disse også
av de prioriteringer som gjøres av politikere og administrasjon både i fylkeskommunen og lokalt i
kommunen.

Det er ingen tidsplan i Masterplanen for gjennomføring av tiltak og aktiviteter. Det ligger til hv ert
enkelt tiltak og aktivitet at det blir utarbeide t detaljert e planer, også tidsplaner, når det er
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interesse og engasjement for å sette slike på dagsorden i Grendeutvalget , i kommu nen , i
næringsliv et og/ eller hos andre.

Grendeutvalget ser for seg at mange tiltak må prosjektorgani seres for å skaffe økonomi og
kompetanse, samt at det derved også kan gis kommunal legitimitet til relevante prosjekt.

Slik kan denne Masterplanen settes inn i en større kontekst. Og d e sentrale områder for tiltak og
aktiviteter som Grendeutvalget peker på som viktige, er:

SEN TRALE TILTAKS OM RÅDER i Gibostad - området

Område Mål Delmål

Boligsituasjonen
Det skal være egnede tomter og
ulike boligtyper tilgjengelig for den
aktuelle etterspørselen.
Barnefamilier er den viktigste mål -
gruppen for tilflytting.
Eldre som vil selge sine eneboliger
skal oppmuntres til, og kunne
etablere egnede boforme r i Gibostad
sentrum .

Sjyveien kn yttes sammen for å utløse
tomteområder.
Markveien etableres som boligfelt
gjennom ny reguleringsplan .
Ubebygde tomter tilbys i markedet .
Leilighetsbygg , eget f orprosjekt .
Omgjøring av eksisterende ledige
kommunale arealer/bygg til boligformål.

” Gamle G ibostad ”
VAR - utfordringer skal løses.
Området skal framstå som en
attraksjon, tilby et mangfold av
service, aktiviteter og opplevelser for
alle , og være et ønsket besøksmål.

Delplan for området GG utarbeides .
Stiftelsen GGs Virksomhetsplan vedtas .
Kystlage ts Aktivitetsplan skrives .
Båtforeningas planer konkretiseres.
Åpninger mot havet sikres og utvikles.
Fasade mot havet oppgraderes.
Gjestebrygger må etableres og tilbys.

Næringsutvikling og
entreprenørskap

Næringsutøvere skal være ønsket, og
bli tatt go dt i mot.
Det skal spesielt legges til rette for
gründer virksomhet og entreprenør -
skap.
Jfr. eget no tat med innspill til , og
vedtak i kommunens N æringsplan.

Se egen liste for prosjektidéer.

Oppfølging av Næringsplanens tiltak for
GibostadMartna og « Gamle Gibostad » .
Sted sutvikling , i egne p rosjekt .
Kulturnæring , i egne p rosjekt .
Turisme , i eget f orprosjekt .
«Bryggesenteret» , eg et f orprosjekt –
overtakelse og utvikling.
«Herredshuset», eget forprosjekt –
overtakelse og utvikling.

Stiftelsen
Gamle

Gibost ad

Lenvik
kommune

MASTERPLAN
GIBOSTAD

Gibostad
Grendeutvalg

Lag og
foreninger NæringslivBefolk -

ningen
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Sentrumsfunksjoner
Sent rum av Gibostad skal styrkes,
både med hensyn til aktivitet og
mangfold, sam t at kommunal service
og ditto tjenester skal fortettes.
Levende d agligliv , trivsel og livs -
kvalitet skal være sentrale begrep i
sammenhengen.

Lege og Helsestasjon , sikres og styr kes .
Brannstasjonen skal rustes opp.
Omsorgsfunksjoner utvikles og forbedres .
Omsorgsboliger reetableres .
Serveringstilbud , - Gründerjakt .
Overnattingstilbud , - Gründerjakt .

Kommunikasjon
Kommunikasjonene til/fra Nord -
Senja, Finnsnes , Bardufos og Tromsø
skal styrkes, både sjø, og landverts.
Havnestatusen skal oppgraderes.

Bussforbindelser justeres og reetableres.
Drosjestasjonering reetableres.
Hurtigbåt - forbindelser vurderes.
Allmenning - kai rustes opp .
Gjestehavn for lengre opphold etableres.
Gjestebry gger for korttidsbesøk etableres.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet skal være over -
ordnet i all planlegging, og spesielt
skal områder hvor barn og unge
ferdes mye , prioriteres.
Jfr. egne innspill til kommunens
Trafikksikkerhets plan.

Fylkesveier forbedres .
Kommunale veier i sentrum rustes opp.
Private veier i sentrum opprustes.
Situasjonen ved Gibostad skole utbedres.
Gang og sykkelvei, nord - og sørover .
Busslommer oppgraderes med skur.
Rasteplasser for veifarende etableres.

Opplæring
S kolestedet Gibost ad skal, i samvirke
med relevant e næringer, styrkes og
utvides , minst på videregående nivå .
Naturbruk(grø nn og blå), reiseliv og
turisme, samt matfag skal satses på.
Høgskoletilbudet utvikles videre.
Leirskole - tilbud vurderes.

Senja vg skole s prog ramområ der utvikles
og utvid es . Nord - norsk og/eller Arktisk
Naturbruksskole utvikles på Gibostad.
Gibostad Fagsenter styrkes .
Geithøgskolen tas videre.
Ungt Entreprenørskap blir felles satsnings -
område på grunn - og videregående skole .
Jfr . ” Arktisk landbruk ” i Fy lkesplanen .

Omdømmebygging
Muligheter, t rivsel, trygghet, tilhørig -
het og identitet skal være bærende
element i intern og ekstern
informasjon og markedsføring av
Gibostad - området.
Raushet og imøtekommenhet skal
også holdes fram i kommunikasjon.
Posit iv holdning til tilflyttere og
etablere re skal være bærende
holdning i all kommunikasjon.

Vårt eget selvbilde : ” Entusiasme ” - p rosjekt .
Vår kommunikasjon med omverdenen :
Profilhandbok og Kommunikasjonsplan
utvikles i eget Prosjekt.
GibostadPosten, - viderefø res som eget
Prosjekt.
www.g ibostad.no som felles portal utvikles
videre.

Infrastruktur,
kommunalt ansvar

Vei, vann og avløp skal sikres, og
området «Gamle Gibostad» skal
prioriteres.
Veier og trafikksikkerhet settes på
dagsorden.
Antall plasser i bar nehagen må økes.
SFO - tilbud skal etableres.
Lokalt eldreomsorgs - tilbud for bedres.
Legekontoret får flere åpningsdager
og tilfredsstillende lokaliteter. .
Kulturskolens tilbud /aktivitet utvides
på Gibostad.
Bibliotektjenesten utvikles og styrkes
Vedlikehold av Paviljong - Parken, og
andre uteområder /uterom blir en
kommunal oppgave .
Det offentlige rom på Gibostad
defineres/avgrenses i forhold til
ansvar for utvikling, vedlikehold og
pleie.
Kultur er også ”infrastruktur”.

Det utarbeides ny reguleringsplan for
om rådet «Gamle Gibostad».
Sjyveien knyttes sammen.

Overgangen ved Gibostad skole utbedres.

Samfunnshuset skal renoveres teknisk og
«innholds - og aktivitets - messig» i et
samarbeid mellom Lenvik kommune,
Gibostad Samfunnshus A/L, samt
relevante lag og foreni nger.

Brannstasjonen skal oppgraderes.

Styrke og utvikle fr ivillig virksomhet, s a m t
kommunens egen kulturskole.

Barn og unge
Skape gode fritidstilbud med større
bredde.
Fremme trygge oppvekstsvilkår og
utjevne forsk jeller.
Involvere barn og unge i aktiviteter .
Etablere a ktiv SFO.
Støtte ungdom som satser på kultur
og idrett.

Jfr. Kommuneplanens Samfunnsdel m/
Handlingsplan.

Jfr. Kommunens «Barne bysatsing».
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Barn og unge, forts…
Fremme e ntreprenørskap i skolen.
Gi gave til nye Gibostad - væringer! Nyfødte og tilflyttere. Samarbeid mellom

Husflidlaget og kommunen på kostnader
og gjennomføring.

Kultur
”Kulturscene Gamle Gibostad”
utvikles videre.
Kultursamarbeid på Nord - Senja.

Samfunnshuset som arena for både
kultur og idrett.

K ulturskolen med flere og bredere
tilbud/klasser knyttet til Gibostad.

Lokal variant av UKM.

Jfr. egen prosjektbeskrivelse.

Kulturaktiviteter med storscene - behov
gjøres i Samfunnshuset. Jfr. HGFB -
modellen .
Særlig oppmerksomhet mot sal og scene,
samt sko lens eget musikk - og danserom.

Samarbeid med GMF på rekruttering til
flere instrumenter, og janitsjar spesielt.

Utvikles i samarbeid med Ung Kultur
Møtes (U KM). Lavterskeltilbud.

Andre områder
Flere t ur - og naturstier, orienterings -
og lysløyper , samt hvileplasser /
benker etableres i nærområdet .

Friluftsleiren på Revet sikres og
utvikles på permanent basis .

Følge opp aktiviteter fra Friluftsrådet.
Rasteplasser i terrenget etableres.

Utvikle eksisterende , og nye leke - ,
aktivitets - og idrettsanlegg .

Strandplass ved moloen opparbeides.

Vardnesfjæra tilrettelegges for mer
bruk, dog i samarbeid med
grunneier.

Renske opp, re merke, samt opparbeide
nye tur - traseer , også med r ullestol -
standard.

Innsamling/registrering av gamle og svært
lokale ”stedsnavn” på og rundt Gibostad.
Skilting til utkikkspunkt og severdigheter .
Oppgradering, og tilrettelegging av disse.

Flere s ittegrupper og Gapahuker etableres
og settes ut .
Utbedring av l ekeområde i Vardhaugen , og
anlegging av ditto i Gibostad sentrum .

Skihytt a , klatreløype i Litjhaugen, mini -
golf - anlegg, kunstgressbane, fler bruks -
hall , O - kart , skøytebanen, steds navneskilt
i naturen ,

Økonomi
” Bygdeutvikler ” etableres.
Stiftelsen GG tilføres kommunale
oppdrag som skal tjene og sikre
fellesskapet .
Ulike p rosjekt skaffes egen full -
finansiering før igangsetting.
Ethvert prosjekt skal defineres med
eierskap og styringsinstrumenter.
Søke eksterne finansieringskilder.

GibostadMartna utvikles med økte krav til
gode økonomiske resultat for fellesskapet.

Risiki ved arrangement og aktiviteter skal
bæres av den enkelte ansvarlige arrangør.

Grendeutval get kan bare unntaksvis være
en økonomisk aktør og medfinansiør i
aktiviteter og arrangement .
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Prosjektidéer , i tilfeldig og uprioritert rekkefølg e : (pr . A pril 2015)

1 Opplevelsesturisme Fiske, fjell, jakt, geologi, hest
Arrangementsturisme Kultur, musikk, dans, idrett
Overnattingstilbud Tiltak / etablering
Bakeri og Café , Conditorie Tiltak / etablering
”Butikker” Tiltak / etablerin g, samlokalisering,
”Attraksjonen Gamle Gibostad” Verdt et besøk – prosjekt
Telegrafmuséum Selvsagt i Gamle Gibostad
Gårdsmuseum Utvikling av eksisterende Gårdsmuseum ved Senja vgs, Gibostad
”Levende Gammelbutikk” Forprosjekt i ”Gammelbutikken”

10 Lekesamling Tiltak – utstilling - forprosjekt
”Idrettutstyr fra Gamle Gibostad” Tiltak – utstilling - forprosjekt
”Sjømat i ny design” Produktutvikling og salg, besøksbutikk
Kulinarisk konsept ”Blå, grønn, rød og gul” mat , tradisjonsmat (tilvirkning, salg, opplæring)
Signalprosjekt , flere…. ”Mør ketida i GG” , ”Kulturscene GG” (= delvis igangsatte for prosjekt)
GibostadMartna Utvikling til… ..?: F estival over flere dager med særpreg og egenart …
Rekonstruksjon av tapte bygg Hotellet, Utstyr, Doktorgår den, Iversen - brygga, Gammelskolen, Gjest -

giveriet, Ulvehiet, Jørgina - huset, Gammelbanken,
Kjøkken og sanitærbygg i GG Fellesløsning – prosjekt / tiltak
”Rom for visuell kunst” Atelier, verksted - prosjekt / tiltak
”Leirskole” Konsept – prosjekt

20 ” Godterifabrikk” Konfekt, sjokolade – tiltak / prosjekt
” Serviceanlegg for farende” Septiktømming, vask, oppstilling – prosjekt / tiltak
”Felleskjøpet” Senter for --- ? – forprosjekt
”Herredshuset” Overnatting – prosjekt / tiltak
”Flytte - tilbake - til - Gibostad” Prosjekt
”Entusiasme” Prosjekt
”Location Gibostad” Filminnspilling, filmvisning, barnas filmstudio – forprosjekt
”Tvers over sundet” Prosjekt
”Snyfjellnissen” Prosjekt
”Ispark i GG” Forprosjekt

30 ”Landstevne Forbundet Kysten” I 2020 – tiltak / arrangement
”Revy for alle” Kulturtiltak
Barnekor Kulturtiltak
”Handverkere til Gamle Gibostad” Forprosjekt
” Kneipe i Gamle Gibostad” Forprosjekt
”Bluesfestival” Arrangement / tiltak - prosjekt
Båtbygging i GG Tiltak
”Profilering GG” Design og skilting i GG - forprosjekt
”Lokale stedsnavn” Registrere og skilte svært lokale stedsnavn - tiltak
”GründerVerksted” for ungdom Forprosjekt - tiltak

40 ”Bilde - dokumentasjon Gibostad” Forprosjekt – delvis igangsatt tiltak
”Velkommen so m Gibostad - væring” Forprosjekt
”Kulturscene Gamle Gibostad” Prosjekt igangsatt
”Kultursamarbeid Nord - Senja” Forprosjekt
”Ved Gisundet” – et musikkteater Gibostad M F, Kystlaget, elever v/ begge skolene - samarbeidstiltak
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OG ALLE IDÉEN E BE HØVE R INITIATIVTAKE R E , IVERKSE TTER E E LLER PROSJE KTLE DER E !


