
BEVAR TRIVSELEN I HELE VEGÅRSHEI ! 

 

Vegårshei kommune består av 355 km2 med land og vann. På dette området bor ca 2020 mennesker. 

Det betyr at det bor ca 6 innbyggere pr km2. Vi har god plass ! For at denne bygda skal framstå som 

«den levende bygda», er det viktig at vi faktisk møter liv i kommunens utkanter. 

Jeg er selv født og oppvokst i en utkant. Der levde jeg mine barne- og ungdomsår. Senere fikk jeg eie 

og forvalte ressursene på gården. I over 50 av mine leveår har en utkant vært mitt hjem. Og det var 

gode år. Jeg kunne nyte naturens kvaliteter. Jeg så skogens ressurser omgjøres til en del av et 

levebrød. Jeg følte meg ikke alene. Mennesker kom og gikk. Postmannen banket på døra og leverte 

posten på kjøkkenbordet. Veien fram til gården blei brøytet om vinteren og hullene i veien blei 

lappet om sommeren. Dette er goder som ga oss en følelse av at også utkantene blei regnet med og 

verdsatt. Den dagen jeg overlot gården til en ny generasjon fellte  jeg vemodige tårer i takknemlighet 

for de årene jeg hadde levd på dette stedet. 

Selv om jeg selv trivdes 20 minutters kjøring fra sentrum, så var det ingen selvfølge at noen ville bli 

slektas nye generasjon på gården. Jeg var heldig som hadde noen som hadde interesse og lyst til å 

overta. Men for å bosette seg i en utkant så kreves det nettopp interesse for å forvalte naturens 

ressurser . Og det kreves vilje til å avstå fra en del goder som det er lettere tilgang til om en bor 

sentralt. 

For tiden ser jeg signaler på at utkantene mister servicetilbud. Den posten som i min tid blei levert  

på husveggen, ja til og med på kjøkkenbordet, må nå hentes 3,5 km fra gården. Og nå er det altså de 

kommunale veiene som kan bli private. Dette vitner ikke om at kommunen ønsker å stimulere til 

spredt boligbygging, slik det står på kommunens hjemmeside. I kommunens planer er det flere 

områder som er registrert som potensielle boligtomter. Flere av disse ligger langs kommunale veier. I 

en periode ga kommunen tilskudd til spredt boligbygging. Det er nå falt bort. Hva er egentlig 

kommunens politikk med tanke på å skape liv i hele kommunen ? 

Denne våren har jeg hatt god tid til å oppdage nye veier og stier i vår kommune. Etter å ha kjørt flere 

kilometer gjennom skog, åpner det seg et tun med fine hager og velholdte hus. Og der bor folk! Slik 

ønsker og håper jeg det skal være også i fremtiden. 

Kjære politikere i Vegårshei ! Jeg ser at dere har store utfordringer med å reparere en skakkjørt 

kommuneøkonomi. Men jeg ber dere om at veiene i utkantene fortsatt må være kommunale. Jeg 

tror det vil være et nødvendig bidrag til at vi fortsatt skal ha ei levende bygd og at trivselen bevares i 

hele Vegårshei. 

Eilef Vierli 

 


