
Innbyggerundersøkelse

Oktober 2020



Undersøkelse ble gjord under august-oktober 2020. 
Totalt 328 st. respondenter
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Respondenter
- Hva er din alder?



Arbeid
Pensjonist

Næringsdrivende
Student

Hjemmeværende

222 st

49st

28st

14st
15st

I arbeid, heltid/deltid (68%)
Pensjonist (15%)
Hjemmeværende / Ufør / Arbeidsledig (9%)
Elev / Student (4%)
Næringsdrivende (5%)

Respondenter
- Hva er din livssituasjon?



Respondenter
- Hvor bor du?

Område 1: 41 st.
Eidet, Ørsvågvær og Mølnosen

41st

42st

40st

155st

19st

20st

11st

Område 1 - Eidet, Ørsvågvær, Mølnosen

Område 2 - Kabelvåg skole

Område 3 - Storvågan, Brurberget

Område 4 - Sentrum

Område 5 - Finneset, Kreta

Område 6 - Kortvika, Åvika

Annet

Område 3: 40 st.
Storvågan og Bruberget

Område 4: 155 st.
Sentrum

Område 2: 42 st.
Nærheten av Kabelvåg skole

Område 5: 19 st.
Finneset og Kreta

Område 6: 20 st.
Kortvika og Åvika

Annet – 11 st.
Bodø, Hopen, Kalle, Myrveien, Nakken, Område 2 og 4, 

Svolvær, Ursvika, Ørsvåg



Respondenter
- Hvordan beveger du deg oftest ved daglige gjøremål?
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Trivsel og tilhørighet 
- I hvor stor grad føler du tilhørighet til Kabelvåg?
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Trivsel og tilhørighet 
- I hvor stor grad trives du på stedet du bor?



0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

I hvor stor grad føler du tilhørighet til Kabelvåg? (skala 1-10) 

7,8 av 10

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

I hvor trives du på stedet du bor? (skala 1-10) 

8,4 av 10

Trivsel og tilhørighet 



Trivsel og tilhørighet 
- Hva synes du er de viktigste kvalitetene i hverdagen din?

231st

182st

137st

169st

16st

Nærheten til naturen

Fellesskapet og menneskene som bor i Kabelvåg

Stille og lite støy

Trygt for barn å vokse opp

Annet

0 50 100 150 200 250



Hva synes du er de viktigste kvalitetene i hverdagen din?

1 Fastlandsforbindelse

2 Nærhet til Svolvær

3 Bor ikke i en by, men på en plass med særpreg og interessant historie som jeg ønsker skal bli ivaretatt i en moderne «by»plan

4 bygningskultur/ estetikk og historiske kvaliteter

5
Jeg opplever Kabelvåg som ganske unikt i Lofoten med tanke på at plassen er høvelig godt bevart fra masseturisme. Det gir meg en følelse av genuinitet som er mye verdt. Vi kan gjerne ha 
turisme i Kabelvåg og, men verken Svolvær eller Henningsvær er gode "forebilder" der hensynet rettes i for stor grad mot store masser av folk. Dette gagner ikke lokalbefolkningen over tid.  

6 Idrett/trening

7 Bo sentralt i naturskjønne omgivelser

8 Det gode øylivet

9 Kort, trygg vei til skolen

10 Kort vei til flyplass

11 Historisk og kulturell arkitektur 

12 Småbypreg

13 Kort ml jobb og hjem, slippe kø. Opplever like stor tilhørighet t Svolvær som kabelvåg

14 Atmosfæren og sjarmen

15 Stedet gir meg energi til å kunne realisere mine prosjekter, vi har fire tydelige årstider

16 Båt

Trivsel og tilhørighet, kommentarer
- Hva synes du er de viktigste kvalitetene i hverdagen din?

Annet, 16 st.
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Kabelvåg idrettslag (KIL)
MIX, Arbeidern, Bakeriet i Kabelvåg, Præstengbrygga, Lille Kabelvåg og liknende møteplasser
Lofoten Folkehøgskole
Nordland kunst- og filmhøgskole
KS ski Lofoten
Kabelvåg innbyggerforening
SKREI (Lofotenmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet)
BUA, Lofoten hobbyverksted, Vågan frivillighetssentral, Velkomsten
Kabelvåg pensjonistforening
Skihytta og Kabelvågmarkas venner
Kabelvågs Musikforening og Kabelvåg skoletorps
Annet

Trivsel og tilhørighet
- Hvem eller hva mener du er de viktigste bidragsyterne til det sosiale miljøet i Kabelvåg?



0
100
200
300

1 Alle lag og foreninger

2 Blanding av alt dette

3 Blank

4 Butikkene

5 Coop Extra

6 Helheten;

7 Ingenting, liker ikke å bo i by/ tettsted , kommune legger ikke til rett for å bo på landet

8 Kabelvåg O-lag 

9 Lofoten tindeklubb

10 Lofoten Tindeklubb

11 Lofotkatedralen

12 Vågan økologiske besøkshagee

13 Naboer og venner

14 Naturen og gode venner som bor her

15 Næringslivet er utdøende, må gjøres noe med.

16 Sangkoret

17 Uformelle møteplasser er også viktig, det nevnes moloen, parkene, torget osv

18 Ungdomsklubben

19 Økohagen

Annet, 19 st.Trivsel og tilhørighet, kommentarer
- Hvem eller hva mener du er de viktigste bidragsyterne til det sosiale miljøet i Kabelvåg?



Trivsel og tilhørighet 
- Hvilke steder og bygninger mener du forteller noe om Kabelvåg historie?

Arbeideren – 48 st

Lofotkatedralen 69 st

Fengslet – 49 st

Præstengbrygga – 43 st

Storvågan 89 st
Nyvågar 10 st
Museet 26 st
Akvariet 2 st
Espolin 3 st
Skrei 5 st
Brurberget 5 st

Torget 21 st

Sentrum 45 st

Statsbuene 6 st
Sorenskrivergården 19 st
Gamle skolen 7 st
Lensmannsgården 3 st
Kung Øystein 25 st
Bunkerne 5 st
Cognacgata 2 st
Apotekergården 2 st
Fiskerisykehuset 4 st
Wiik gården 4 st

Havna 18 st

Folkhøjgskole 7 st
Steinkaier og båtopptrekk 2 st
Kreta 2 st
Finneset 11 st
Kystverket 1 st
Mattisvika 1 sr
Tønnefabrikken 2 st
Marithaugen 2 st
Kabelvågmarka 2 st
Ørsvågvær 1 st
Smedvika 3 st Idrettshallene 2 st
Moloen 9 st

Mest nevnte steder og bygninger 
(fullstendige kommentarer på de neste sidene)



Trivsel og tilhørighet 
- Hvilke steder og bygninger mener du forteller noe om Kabelvåg historie?
Respondentene fikk skrive sine svar i fritekst, totalt 243 svar.   

Alder Svar

30-39 Alle små hus i sentrum

60-69 Arbeideren

60-69 Arbeideren

50-59 Arbeideren

60-69 Arbeideren

70-79 Arbeideren

50-59 Arbeideren og Prestengbrygga

20-29 arbeideren, brygga, gamle apotek

30-39 Arbeideren, Fengselet og prestengbrygga

50-59 Arbeideren, kirken

30-39 Arbeideren, kong Øystein, 

50-59 Arbeideren, Lifotkatedralen, fengslet, Sorenskrivergården, museet og Prestengbrygga. 

50-59 Arbeideren, prestengbrygga sentrum, nyvågar

40-49 Arbeideren/ prestengbrygga

50-59 Arbeidern

60-69 Arbeidern

30-39 Arbeidern 

50-59 Arbeidern og kirka

20-29 Arbeidern, Brygga, snekkerifabrikken

30-39 forms

50-59 Arbeidern, lofotkatedralen

40-49 Arbeidern, Parken, fengslet 

20-29 Arbeidern, prestengbrygga

40-49 Arbeidern, Præstengbrygga, Storvågan, 

70-79 Arbeidern, Præstengbrygga, Storvåganveien 

80-89 Arbeidern,kong Øystein,præstengbrygga etc

60-69 Bebyggelsen, Storvågen, Loftkatedralen,

20-29 Blant annet Storvågan, Arbeidern, Præstengbrygga, barneskola, 

70-79 Brurberget

30-39 Brurberget/storvågan

20-29 Brygga 

50-59 Brygga, arbeideren 

20-29 Brygga, husene i gågata

60-69 Bygningene i Kabelvåg sentrum

Arbeideren LofotkatedralenFengslet

Præstengbrygga Storvågan, Nyvågar Museet, Akvariet, Espolin, Skrei BrurbergetTorget

Sentrum
Statsbuene, sorenskrivergården, Gamle skolen, Lensmannsgården
Kung Øystein, Bunkerne, Cognacgata, Apotekergården, Fiskerisykehuset
Wiik gården

Havna

Alder Svar

60-69 Bygningene rundt havna

50-59
Bygningsmassen i sentrum som er beholdt i gammel stil, på tross av to store branner på 90-
tallet. 

40-49
Coniakkgata, Fegselsparken, Nyågar, den delen som nå er melet av som ekstra interessant 
for riksantikvaren moloen

30-39
De fine gamle hus, Tante Kaja, Akvarium, Prestenbrygga, Kabelvåg katedralen, Moloen og 
alle fjell... 

50-59 De fleste som står fra femtitallet og tidligere

50-59
De gamle bygningene og historien til plassen som er fasinerende. Det gjør også at Kabelvåg 
er en god å interessant plass å bo på.

30-39 De gamle fine små trebygningene i Kabelvåg sentrum 

20-29 Den gamle barneskolen, prestengbrygga, arbeideren

40-49 Den gamle bebyggelsen, hovedsakelig i sentrum. 

30-39 Den gamle trehusbebyggelsen i sentrum. Havnegata, Mathisvika ++

30-39

Den historiske bebyggelsen i sentrumsomrpdet, herunder Smedvika og Cognacgata. Videre 
Storvågan-området. Her må utvikling skje på historiens premisser og ikke utbyggers 
egeninteresse. 

30-39 Det gamle fengselet. Forsåvidt de fleste bygninger sentralt i Kabelvåg

50-59 Di fleste gamle hus som er bevart her

40-49
Egentlig store deler av Kabelvåg sentrums bebyggelse. Arbeidern har særlig stor betydning 
for meg personlig. 

70-79 Fengsel, Brygga, Arbeidern, torvet, Konjakkgata, Kong Øystein

70-79 Fengsel, sorenskriverbolig, storvågan, de eldre hus i sentrum

40-49 Fengselet

40-49 Fengselet og sorenskrivergården for utenom torget 

40-49 Fengselet og Wiik gården

30-39 Fengselet, Lofotkatedralen, Lofotmuseet og galleri Espolin. 

40-49 Fengselet, Sorenskrivergården, Lilandbrygga, Prestengbrygga, Fiskerisykehuset, etc

60-69 Fengselet, sorenskrivergården, prestengbrygga, arbeideren, kirken. 

40-49 Fengselsparken, nyvågar

50-59 Fengslet

50-59 Fengslet 

30-39 Fengslet, brygga, statsbuene sorenskrivergården mm

40-49 Fengslet, gammelskola

40-49 Fengslet, idrettshallene, museet og storvågan området, bunkerne

20-29 Fengslet, nyvågar 

50-59 Fengslet, sorenskrivergården,lensmannsgården , gamle skolen, og alle trehusene

50-59 Fengslet. Sorenskrivergården. Husan i Havnegata. Moloen. Kirka. Storvågan. Kong Øystein. 

60-69 Fenselet,sornskrivergården,kirka,finneset

50-59 Fjellene, havet, de gamle husene, Storvågan, Folkehøyskolen. 

60-69 Gamle bebyggelse/stil i sentrum 

Alder Svar

30-39

Gamle fengselet og området rundt, muren rundt havna, kong Øystein, 
Lofotkatedralen, Museet med området rundt (Vågar), De gamle flotte husene i 
sentrum, bunkerne, m.m

50-59

Gammelgården, sorenskrivergården, fengselet, fiskerisykehuset, lensmannsgården, 
de små husene i ulike farger og sentrumsgårdene med brutte hjørner. Arbeidern, 
Prestengbrygga og Kolflothbrygga. Hulderheimen og Lofoten folkehøyskole. 
Lofotkatedralen. Lofotmuseet. De fleste steder i Kabelvåg sentrum kan knyttes til 
Kabelvågs historie, hus og branntomter.

40-49 Gatene i Kabelvåg,med gamle hus og mye historie

30-39 Generelt bebyggelsen i Kabelvåg, små tette hus. 

60-69 Havna og sentrum

60-69 Havnegata. Storvågan

40-49 Havnen & storvågan 

40-49 Havneområdet, fengselet, Storvågan

60-69

Hele kabelvåg sentrum alle bygnlninger  før 1940, storvågan finneset kirka moloen 
smedvika nakken kong øystein rekøya idretsplassen brurberget og alle registreringer 
av fornmlinner

50-59
Hele sentrum, med flotte gamle bygårder og brygger. Sorenskriveren, fengselet og 
veien videre ut mot moloen og statsbuene. 

40-49
Helheten med kabelvåg som det er idag. Uten høye skobokser som hus. Annars er 
storvågan og den gamle bebyggelsen som blir bevart. Kreta bunkers.

60-69 Historielaget

50-59 Ingen

50-59 Ingen anelse, har akkurat flyttet til Kreta

30-39 Ingen formening

30-39
Ingen som jeg kommer på umiddelbart. Hele byen har vell en form for historie. 
Minnes om en sørlandsby

50-59 Kabelvåg sentrum , Storvågan og finneset

30-39 Kabelvåg sentrum med de gamle byggene, Lofotkatedralen og Lofoten museumet 

50-59 Kabelvåg sentrum med gatestrukturen

20-29 Kabelvågmarka

40-49 Kirka

40-49 Kirka

60-69 Kirka

60-69 Kirka - Storvågan med museum etc.

70-79 Kirka og fengslet

70-79 Kirka og Storvågan



LofotkatedralenFengslet

Præstengbrygga Storvågan, Nyvågar Museet, Akvariet, Espolin, Skrei BrurbergetTorget

Sentrum
Statsbuene, sorenskrivergården, Gamle skolen, Lensmannsgården
Kung Øystein, Bunkerne, Cognacgata, Apotekergården, Fiskerisykehuset
Wiik gården

Havna

Alder Svar

30-39 Kirka, Arbeidern, Kong Øystein, Småhusbebyggelse 

60-69

Kirka, Finneset, sentrum i byen med kvadraturet, Vika ( før den hypermoderne 
klossen kom på tusenårsstedet!!) alle de historiske byggene rundt fengselsparken 
med kong Øystein , videre til Storvågan. Kreta er dessverre tapt historie.

40-49 Kirka, gamle bygninger

20-29 Kirka, gamle fengselet, store deler av sentrum

70-79 Kirka, havna og fengsel. 

50-59 Kirka, havna, sentrum, Storvågan

40-49 Kirka, kong Øystein, 

60-69 Kirka, kong Øystein, skrei

40-49 Kirka, kong Øystein, storvågan, polakrafthallen

30-39 Kirka, museet, kong øystein

70-79
Kirka, måten Storgata er planlagt og regulert,samt Storvåganveien bygninger og 
topografi

50-59 Kirka, storvågan

50-59
Kirka,sentrum,storvågan,kong øystein,statsbuene,Lor Hydr,og de større bygningene 
i sentrum

40-49 Kirken

80-89 Kirken 

40-49 Kirken, storvågan, nyvågar

40-49 Kong øistein

50-59 Kong Øystein og Lofotkatedralen

20-29 Kong Øystein, arbeideren

50-59 Kong Øystein, storvågan, 

20-29 Kong Øysteins statue, gamle tyske bunkerne, katedralen, men viktigst av alt folkene 

15-19 Kreta

60-69 Lille Kabelvåg

30-39 Lofot katedralen

50-59 Lofotkatedralen

60-69 Lofotkatedralen

60-69 Lofotkatedralen

70-79 Lofotkatedralen

70-79 Lofotkatedralen

40-49 Lofotkatedralen

60-69 Lofotkatedralen

30-39 Lofotkatedralen 

Alder Svar

40-49 Lofotkatedralen 

60-69 Lofotkatedralen, fengselet, Cognacgata, Apotekergården

40-49 Lofotkatedralen, Gammelskola, Lofotmuseet

70-79 lofotkatedralen, Lofotmuseet, småhusbebyggelsen i og rundt  sentrum

30-39
Lofotkatedralen, moloen, folkehøgskola, Arbeidern, Kong Øysteins hall, Kong Øystein-
statue på Nakken, bunkersene på Kreta og Nakken, Bruberget, Storvågan

60-69 Lofotkatedralen, Præstengbrygga, Arbeidern, SKREI

70-79
Lofotkatedralen, statuen av Kong Øisten, de gamle bygningene i sentrum, de gamle 
murene langs kysten.

50-59 Lofotkatedralen, Storvågan

30-39 Lofotkatedralen, Storvågan, Arbeideren, Skola, musikkhuset 

70-79 Lofotkatedralen. Sentrum, Storvågan, Kong Øysten.

60-69 Lofotkatedtalen. Og storvågan

40-49 Lofotmuseet

40-49 Lofotmuseet

30-39 Lofotmuseet i Storvågan, Kabelvåg

70-79 Lofotmuseet, Arbeidern, Prestengbrygga, Tante Kaias kaffehus, Øysteinstatuen

30-39 Lofotmuseet, sentrum, fengselet, 

50-59 Museet

40-49 museet

50-59 Museet i storvågan

60-69
Musèet i Storvågan, Arbeidern, Fengselet, Sorenskrivergården, kirken, Folkehøyskolen, 
Kabelvåg barneskole, Kystverket

40-49 Museet og området rundt, kirken ol

40-49 Museet, nyvågard, marithaugen sykehjem

60-69 Museet,gamle fengslet og sentrum

60-69 Museum    Espolin   Skreiprosjekt

40-49 Nyvågar

40-49 Nyvågar

30-39 Nyvågar 

30-39 Nyvågar 

20-29 Området rundt brygga

40-49 Området rundt torget, veien ut mot moloen og Storvågan. 

15-19 Presteinbrygga

Alder Svar

15-19 Prestenbryga

60-69 Prestengbrygga

60-69 Prestengbrygga

30-39 Prestengbrygga

60-69 Prestengbrygga arbeideren Maithaugen

50-59
prestengbrygga, arbeideren, fengslet med omliggende eldre bebyggelse. Hulderheimen
på Finneset

40-49
Prestengbrygga, Arbeidern, kunst og film skola, folkehøyskolen, fengslet, 
Lofotkatedralen. 

30-39 Prestengbrygha og lofotakvariet

30-39 Prestængbrygga, fengselsparken, storvågan, torvet og alle de gamle bygningene

15-19 Præstengbrygga

60-69 Præstengbrygga

40-49 Præstengbrygga og Storvågan

20-29 Præstengbrygga, arbeidern

30-39 Sentrum

70-79 Sentrum av Kabelvåg. 

30-39 Sentrum med de gamle bygninger, torget, havna

60-69 Sentrum med kanalen

30-39 Sentrum og Storvågan

60-69 Sentrum, Storvågan, Finneset

40-49 Sentrumagatene og området ved fengslet 

50-59 Skrei

70-79 Små hus bebyggelse 

50-59 Sorenskriver gården, Lensmannsgården, sykehuset, Kanningen, Storvågan, Smedvika

50-59 Sorenskrivergården, fengslet og Nyvågar

50-59
Sorenskrivergården, Fengslet, Storgata, Havnegata, Wiikgården, Prestengbrygga, 
Storvågan....

60-69 Sorenskrivergården. Fengsle. Wik gården. Fiskerisykehuset. Torget. Storgata. Parkene

60-69 Sornskrivergården og tremastringen

60-69

Statsbuene, havnemiljøet med steinkaier og båtopptrekk fra moloen til Finneset, 
parken med Sorenskrivergården, fengslet, wiikgården og det tidligere fiskerisykehuset.
Gatemiljøer i med småhusbebyggelse i sentrum, og Storvågans rikholdige historie.

60-69 Statsbuene,Storvågan, Finneset

40-49 Statsbuene. Lofotkatedralen. 

40-49
Statuen på haugen, gamle stien fra brurberget og fra kirkegården,  storvågan med 
museet. 

ArbeiderenTrivsel og tilhørighet 
- Hvilke steder og bygninger mener du forteller noe om Kabelvåg historie?
Respondentene fikk skrive sine svar i fritekst, totalt 243 svar.   



Alder Svar

30-39 Storvågan

60-69 Storvågan

60-69 Storvågan

30-39 Storvågan

50-59 Storvågan

30-39 Storvågan

50-59 Storvågan

50-59 Storvågan

60-69 Storvågan

70-79 Storvågan

60-69 Storvågan

70-79 Storvågan

40-49 Storvågan

60-69 Storvågan

60-69 Storvågan Skrei

60-69

Storvågan og Kabelvåg sentrum. Sentrum sine parralelle gater, og ennå heldigvis, 
mange av de spesielle trehusene igjen. Som har overlevd uvettig ombygging ved 
restaurering. 

50-59 Storvågan og kong Øystein 

70-79 Storvågan og sentrum

60-69 Storvågan, Arbeidern, kong Øystein, Tynnfabrikken

30-39 Storvågan, Brurberget, 

50-59
Storvågan, bygningene ved torget og kanalen, området rundt moloen, kirka, kong
Øystein-statuen mm

60-69 Storvågan, de eldre bygninger i sentrum, folkehøgskolen

30-39 Storvågan, Fengslet, Finneset/Lofoten folkehøgskole

40-49 Storvågan, Havna, Fengselet og de eldre bygningene i Kabelvåg.

40-49 Storvågan, Mathisvika, kvadratur i sentrum og trehusbebyggelse

30-39 Storvågan, Nyhavna, Vågan kirke, Kong Øystein 

40-49 Storvågan, rorbuene og trehusbebyggelsen i sentrum.

70-79 Storvågan, sentrum, Finneset og Vågan Kirke.

70-79

Storvågan, Storgata, Sorenskrivergården,Fiskerisykehuset,Fengselet, 
Prestengbrygga, Havna(gml og ny) Finneset,Kong Øystein,Stornakken, Torget, 
Arbeidern

60-69 Storvågan, Torget, Præstengbrygga, fengselet, Arbeidern

50-59 Storvågan, torget,fengselet mv, Cuba, Kong Øystein, gamle hus i sentrum Øystein

Arbeideren LofotkatedralenFengslet

Præstengbrygga Storvågan, Nyvågar Museet, Akvariet, Espolin, Skrei BrurbergetTorget

Sentrum
Statsbuene, sorenskrivergården, Gamle skolen, Lensmannsgården
Kung Øystein, Bunkerne, Cognacgata, Apotekergården, Fiskerisykehuset
Wiik gården

Havna

Alder Svar

30-39 Storvågan, Vågan Kirke

40-49 Storvågan. Gamle Trehusbebyggelsen i sentrum

40-49 Storvåganveien, torget, kirka

30-39 Storvågar

40-49 Storvågar

60-69 Tollarneset, Storvågan

40-49 Torget

40-49 Torget 

50-59 Torget storvågan kirka marithaugen

30-39
Torget, Bebyggelsen (kai & gamle mottak) nær havnebassenget rundt til mattisvika 
og finneset (tønnefab), Storvågan og Søndre, Galleri Espolin og Lofotmuseet

50-59 Torget, kirka, Storvågan, 

60-69 Torget, sorenskrivergården, fengselet, prestengbrygga. 

50-59 Torget, Storvågan og fengselet.

40-49 Torget, Storvågan, Lofotkatedralen, kirkegården, naturen 

60-69 Torget,Prestængbrygga,Arbeidern,Storvågan

60-69 Torvet m oml.

30-39

Trebebyggelsen/byggeskikksføringene. Kreta(delvis ødelagt av boligfelt, tragisk),
Fengselet, Sorenskriver, Museet Storvågan, Præstengbrygga, Arbeidaren, 
Kabelvågmarka

15-19 Vet ikke

20-29 Vet ikke

20-29 Vet ikke. Er til flyttet

60-69 Vika og Torgområdet. 

70-79 Vågan kirke

40-49 Vågan kirke, muset

30-39 Ørsvågvær

Trivsel og tilhørighet 
- Hvilke steder og bygninger mener du forteller noe om Kabelvåg historie?
Respondentene fikk skrive sine svar i fritekst, totalt 243 svar.   
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Økt variasjon i boligmarkedet Bedre tilrettelegging for barnefamilier

Flere arbeidsplasser i Kabelvåg Bedre kollektivtrafikk

Flere møteplasser Tilrettelegging for eldre - universell utforming

Annet

Utvikling
- Hva tror du vil få flere til å flytte til Kabelvåg?



Annet, 34 st.

Hva tror du vil få flere til å flytte til Kabelvåg?

1 At torg og  yg Inger blir tatt vare på og forskjønnes.slik det er i dag så er det ikke mye som blir gjort fra f.e.k.s kommunens side.

2 Bedre og flere butikker

3 Bedre veier i Lofoten og til Evenes

4 Bedre veier merking av fart og mange flere fartsdumper, gang og sykkelstier på gjennomkjøringsveier ifbm kjøring til idrettsplassen og kong Øysteins hall. 

5 Beholde småbypreget, men tillate bebyggelse i ytterkant av sentrum. 

6 Bevare et trivelig bomiljø og nærhet til natur og rekreasjonsområder

7 Bygge  omsorgsbolig   4-6 leiligheter , tilbud  istedenfor sykehjem eller omsorgssenter  . Bemannet i hjemlige omgivelser👍

8 Dagsenter for eldre

9 Dagsenter for eldre

10 Elbil-hurtigladere i Kabelvåg. Nå er alt i svolvær

11 Enklere måte og få lån til og kjøpe bolig

12 Flere butikker og cafeer

13 Fokus på særpreg ift klima og miljø og trygg og grønn oppvekst 

14 Få familieenheten tilbake, slik som det var vedtatt i kommunestyret 

15 Hotell reiseliv;

16 hvorfor skal flere flytte til kabelvåg?;

17 Ikke tungtrafikk gjennom boligfelt. Tilrettelegging av friområde ved havet (Rekøya) . At markagrensen som den er i praksis i dag bevares.

18 Kabelvåg trenger turisme for at næringslivet skal vokse her

19 Kultur, butikker, spisesteder;

20
Legekontor, apotek, velvære tjenester. Fotterapauter, bedrifter som yter velvære tjenester. Overnatting, pensjonat i sentrum, da vil det bli flere folk i gatene i sentrum, som kan stimulere  flere små bedrifter, gallerier. Og minst en 
dagligvarebutikk til.

21 Mer sentrumsfølelse med butikker, restauranter, cafeero.l. 

22 Mer sykkelsti

23 Mindre tungtrafikk gjennom boligstrøk. 

24 Nærhet til natur

25 Offentlige arbeidsplasser

26 Oppgradere fortau,pusse opp uterom,parker,stelle og ordne torg,tilrettelegge for økt sysselsetting,flere butikker,oppgradere/flytte dagligvare og bidra til fortetning av arealer i sentrumsnære ledige området. Verne markagrensa

27 Opprusting av sentrumsgatene

28 Restauranter mm

29 Sammenslåing av Kabelvåg og Svolvær under samme bygrensen.

30
Som tilflytter kom jeg hit pga av naturen og mulighetene den gir til verdifull aktivitet. I løpet av de 17 årene jeg har bodd her er det mange som er kommet til av den samme grunn. Vi flytter til Lofoten fordi det er det det er, en naturlig perle 
med muligheten for å leve et sunt og godt liv. Vi flyttet ikke til Lofoten fordi vi ønsket økt industrielt press, økt masseturisme eller stor flyplass. Ved å ivareta Kabelvågs autentisitet vil det skille seg ut fra øvrige tettsteder i Vågan/Lofoten. 

31 Større dagligvarebutikk. 

32 Større mangfold av arbeidsplasser - tilgang på næringsareal.

33 Ta vare på Kabelvåg sitt særpreg 

34 Turisme må utvikles slik at man får lønnsomme butikker og serveringssteder i sentrum.  Derom ikke man får til dette må det etbleres offentlige sentrumsnære arbeidsplasser.;Flere arbeidsplasser i Kabelvåg;

Utvikling, kommentarer
- Hva tror du vil få flere til å flytte til Kabelvåg?



Utvikling
- Hvordan kan kultur- og idrettslivet i Kabelvåg utvikles videre? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 136 svar.

Alder Svar: 
60-69 Viktig  å bruke interesserte 
50-59 Aktiv satsing på kulturskolen og revylagene i området er viktig
50-59 Aktiviteter rundt havna, seilskole for barn, 
30-39 Andre sportsgrener 
60-69 Arrangementer, positivitet

40-49 At alle får en tillfredsstillende området å drive idrett på.
60-69 Avhenger av ildsjeler og engasjemang generelt. Ingenting kommer av seg selv.
60-69 Basseng
40-49 Basseng 
50-59 Basseng i Kabelvåg sentrum bl.a
40-49 Bedre og større flerbrukshall ved Kongøystens hall
15-19 Bedre tilbud for ungdom som ikke driver me arrangert idrett. 
40-49 Bedre tilbudet i marka slik at lysløypa kan brukes hele året- opparbeidet og gruset. 
70-79 Bedre utnyttelse av Arbeidern mht teater/konserter, gjerne i samarb med kommunen/Kulturhuset.  Kulturkvelder på Kunst- og filmskolen og Folkehøgskolen, Foredrag Historielaget og andre 
50-59 Beholde dugnadsånden og stille opp for små som store arrangement

70-79
Beholde kunst og filmskolen
Bygge ut hallen. 

70-79 Beholde kunstskolen
50-59 Bevare marka, og støtte opp under idretten 
40-49 Bra med parkeringsplasser i mølnosen og ved skolen. 
40-49 Bruk barneskola slik sylivia foreslo

40-49
Bruke den gamle skolen til å samle alle aktører innen kultur og kultur til bruk av felles lokaler for aktivitet, møter, kurs, mm skape grobunn for utviklende ungdomsmiljø med fokus på kultur og kunst, gjerne i samarbeid med lokale kunstnere, 
filmskola, kulturskola, og annen frivillighet. At gamleskolen blir en oase av nyskaping og utvikling for fremtidige generasjoner, på tvers av generasjonene. 

40-49 Bygge større turnhallen, slik at presset på håndball og fotball blir mindre for bruk av fasalitetene
70-79 Bygge ut hallen. 
20-29 Bygging av hundepark med gjerder og port

50-59
Det er et aktivt kultur og idrettsliv, men lokaler for ungdomsaktiviteter, øvingslokaler, verksteder, 
Steder for fri aktivitet, nå står det kurvballstativ i gata ved fengselet og det er mye i bruk.

60-69 Det er for tiden veldig bra, med fantastiske faciliteter til idrettsglede barn og voksne. Arbeidern fungerer og nå mer og mer som et samlingspunkt for ulike kulturelle opplevelser.

60-69
Det er viktig å ha et kulturhus med scene. Kong Øysteins hall dekker mye av behovet for idretten, men de eldre ønsker en gymsal i sentrum som er lett tilgjengelig. Vi håper derfor at gymsalen på den gamle skolen blir tilgjengelig for oss. 
Skigruppa må også få sitt eget klubbhus. Kjempeviktig å få en SVØMMEHALL (12,5 meter) til Kabelvåg slik at foreldrene slipper å kjøre barna til Svolvær. Svømmehallen må være tilgjengelig både kveld og i helger.

60-69 En storstue for kultur
20-29 Er bra som det er 
30-39 Et møtepunkt for barn og unge som ikke er knyttet til en pub, og ikke ligger kloss i Coop Extra. Det sender dårlige signaler om hva som hører med til fritidsaktiviteter. 
60-69 Felles storstue/ allaktivitetshus
60-69 Fin bredde som det er. Savner muligheter for svømming men det er vel på gang:)
20-29 Fler trenere
50-59 Flere fremvisninger 
30-39 Flere konserter ol også de mørke månedene.
70-79 Flere og tilrettelagte møteplasser for unge og eldre



Alder Svar: 

15-19 flere tilbud 

70-79 Flere tilstelninger på Arbeidern. Skatingbane.

30-39
Fokus på samspill mellom husdyr og mennesker. 
Ku, sau, geit, hest o.l som kan bidra til en «mentalt roligere» utvikling hos dem som sliter med angst, ad/hd, oversitimulering og slike utfordringer. Å være rundt dyr, krever en roligere sinnsstemning og beherskelse enn andre fysiske aktiviteter.

20-29 For idrettens del er BUA og tilgangen til å låne utstyr der veldig viktig

50-59 Foreldre bør bidra litt mer så må komunen gi bidrag der det trengs slik at dette kan utvikles vidre

30-39

Forenkle tilgangen til marka, med bedre parkeringsmuligheter.
Utvidelse av idrettsparken.
BASSENG

50-59 Forsette det gode samholdet, og dugnadsinnsats, og forståelsen av hva dugnad har å si i et lite samfunn. 

40-49 Fortsatt gode premisser for å drive Barne-og ungdomsidrett og utvikle anlegg

50-59 Fortsett den fine anleggsutbyggingen

60-69 Fortsett det gode arbeidet. 

60-69 Fortsette å utvikle seg og beholde skole tilbudene som er

60-69 Fungerer vel bra i dag

40-49 Få folk te å fløtt hit og folk må bli flinkere til å bruke å utnytte de tilbudene som er

30-39 Få musikkundervisning og treningstilbud inn i SFO-tiden 

60-69 Gi lag og foreninger større ansvar for drift av lagene - også bestemmelse av fasiliteter som benyttes til formålet (bygg/anlegg)

60-69 Gi plass til og lytt til flere nytenkende, yngre folk 

70-79 Gjennom godt samarbeid i Vågan kommune.

40-49

Gjennom å sikre at gamle barneskolen blir et fleraktivitetshus for ikke organisert idrett og kultur. Eksempelvis skatehall i gymsalen, danselokaler, kunstlokaler, musikklokaler etc. Her finnes det eksisterende byggningmasse som passer YPPERLIG 
til slike aktiviteter. Det er en unik mulighet som kommunen har siden de eier lokalene og ikke trenger å bearbeide ny tomt og reise nye bygg som koster en formue. Tørr å satse på Kabelvåg som et "folkehelseprosjekt". Tørr å gå vekk fra 
kommersialisering og profitt. Hvilke foreldre vil ikke at barna sine skal få vokse opp slik? Dette vil absolutt bidra til tilflytting.  

50-59 Gjøre parker mer attraktive, aktivitetsleker

60-69 Godt samarbeid 

40-49 Gratis «aktivitetsbuss» for unge mellom Svolvær og Kabelvåg.  

40-49 Ha aktiviteter for alle typer folk

20-29 Ha flere arrangsere flere ting som får folk til å strømme til å møtes. Eks bygge bedre tribune til fotballkampene, lage flere opplegg i året. For eksempel julemesse, konkurranse på torget, konserter i kong øystenshall for alle

30-39 Ha fokus på mangfold og inkludering. 

40-49
Idrettslivet er fantastiskt! Vad med en skøytebane på torget eller på vintern? 
Kulturlivet er nære, men kunde utvecklas kring sentrum. 

20-29 Ikke være så dyrt, sånn at småbarnsfamilier med dårlig råd kan ha barn med på aktiviteter.

70-79 Ildsjeler i lag og foreninger. Kommunal tilrettelegging 

60-69 Ildsjeler på alle fronter

30-39

Kabelvåg har blant annet flotte turmuligheter som stadig begrenses av parkeringsetaten. Man har innført maks 4 timer på et par av parkeringsplassene nært naturen, Solbakken og ved kirka. Dette holder ikke for alle. Man kan tilrettelegge i 
lysløypa, tidvis mye gjørme/vått. Lage parkering på myr i ungdomsskoleveien slik at befolkningen kan komme seg på tur fra skoleområdet i arbeidstiden. Utfylle busslomme ved kryss fra E10 og merke opp parkering, fortrinnsvis med mulighet 
for parkering utover 4 timer.
Gjerne ho noen kulturarrangementer i Kabelvåg. 

Utvikling
- Hvordan kan kultur- og idrettslivet i Kabelvåg utvikles videre? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 136 svar.



Alder Svar: 

40-49
Kabelvåg har gode tilbud innen organisert idrett. Det vil være fint med flere aktivitetstilbud som oppfordrer til uorganisert aktivitet. Her kan man nevne leke/klatrepark, pumptrack og skateramp/bowl. Det vil sannsynligvis føre til mer utendørs 
lek samt at det er uformelle møteplasser både for barn og voksne. 

60-69 Kabelvåg trenger basseng. De som vokser opp i Kabelvåg lærer ikke å svømme på skolen. 

30-39 Kansje enklere jobb for folk some meg , snakke norsk litt 

30-39 Kil er sterke og store, barn og unge bør ha alternative aktivitetstilbud også

60-69 Kommunal idrettskonsulent med fagkompetanse 

30-39
Kultur: ta vare på de gamle historiske byggene;fengselet, Sorenskrivergården og fylle dem liv.
Idrettslivet lever vel i beste velgående?

50-59
Kulturskole som en del av Sfo (ikke må kjøre), bedre markedsføring av aktivitetene, tilbud utover idretten, bygge videre på Kabelvåg kunst og filmmiljø, sikre lokale stier og naturmiljø feks Rækøya, Ursvika, havnemiljøet og kystkultur, Skrei også 
som et aktivitetstilbud lokalt

40-49 Kulturskoletilbud inn i SFO og skole!

40-49 Kunst- og filmskolen!

60-69 La barn og ungdom bli delaktige, bli kjent med Kabelvågs historie og oppleve tilhørighet. 

40-49 Legg badelandet i Kabelvåg. Vi har den mest spektakulære tomta på Finneset. 

40-49 Legge til rette for kreativitet og kvalitet.

40-49 Legge til rette for uorganisert aktivitet. Først og fremst en flott lekeplass/park i sentrum for de små. Og pump track/sykkelløype og skatebowl/park i tilknytning til nyskola til litt eldre. Tredje En møteplass for ungdommen

30-39 Lettere tilgang til idrettsanlegg. Nå er det veldig firkantet tilgang. Mer muligheter for drop in. Øk samarbeid mellom frivillige organisasjoner, skoler og Vågan eiendom. 

60-69 Lønna personer

30-39 Mangfold og inkludering 

70-79 Med mere entusiasme 

40-49 Med å bygge ut turn hallen vil det da utvikles videre og flere får plass.

30-39 Med å få flere profesjonelle opp i Vågan 

40-49

Meir penger til og bidra med bedre trenings kultur 
Idretten har mangel av folk som har kompetanse 
Bedre idretts miljø meir folk og mulig en vi klarer og holde i ungdomen litt lenger

50-59 Mer bruk av torg til kulturelle aktiviteter. 

60-69 Mer dugnadsarbeid

50-59 Mer dugnadsvilje

40-49 Mer dugnadsvilje!

20-29 Mer engasjement fra befolkningen og ta tak i idrett, delta på dugnad.

40-49

Mer kultur i sentrum. Aktiviteter knyttet til barn og unge og frivilligheten. Ungdomsklubb med eget møtested hele uka: øvingslokale, "scene" for ungdommen,   kafe, Ungdommens kulturhus. Utvikle kulturhavn Kabelvåg basert på kulturarven 
innen fiskeriene, fiskemottak, bruk av båter og fartøy, tradisjonsmat. Skape arena og møteplass for voksne og eldre. Samarbeid kommune  private, frivillige. Kan resultere i attraksjon og tilbud innen reiseliv. Utvikling basert på Kabelvågs 
kulturarv

40-49 Må satses på.

30-39 Naturlekeplasser med gapahuk m.m.

40-49 Opprettholde og utvide eksisterende hall

30-39
Pr i dag er det for liten plass i Kong Øysteins Hall slik at det er begrenset med treningstider. Mindre barn ønsker å komme i gang med bla idrett men det er ikke rom å plass til å sette opp treningstider innendørs. Vinteren er lang og mørk. 
Utbygging av hall og større idrettsarena ute. En friidrettsbane hadde ikke vært feil. 

Utvikling
- Hvordan kan kultur- og idrettslivet i Kabelvåg utvikles videre? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 136 svar.



Alder Svar: 

40-49 Rekruttering, få Kabelvåg på kartet, flere arrangementer på Arbeidern, stille tomme lokaler til disposisjon

50-59 Samarbeid med områder rundt om 

60-69 Samarbeid og at Vågan kommune prissetter frivillige organisasjoner.

40-49 Satse på barn og unge, tilrettelegge for tilbud i Kabelvåg for barn og unge. Bruke tilbud lokalt i Kabelvåg.satse på basseng ved ungdomsskolen

30-39 Satse på flere nye aktører, få lokale folk til å bruke det vi har men det trengs nytt blod og nysatsing. Vi trenger å bruke lokalet til MIX til en ny cafe/ restaurant og vi trenger lokaler det er hyggelig å sette seg ned i. 

30-39 Sikre et godt idrettstilbud til barn og unge. Støtte frivilliges innsats i Kabelvågmarka 

30-39 Skatepark og andre arenaer for uorganiserte aktiviteter

50-59
Skulle vært bedre tilrettalagt for kystkultur, der Vågan Kystlag kunne hatt tilholdsted for båter og sin motorsamlig. Det skulle vert en plass der det var både bygningsmasse og kai, så de kunne bruke for å vise opp historien rund fiske å livet fra 
gammel tid.

40-49 Slipp de unge til

60-69 Start med å bevilge penger til kulturnæringen.  Skapere av kunst og kultur

30-39 Større idrettshall (fotball hall) evt bygge ny i Svolvær slik at Kabelvåg får benytte dagens hall alene. 

50-59 Støtte ordning for kultur arr, idrett har allerede tung støtte fra stat og annet, lite til kultur og musikk.

40-49 Syns det har vært en fin utvikling i idrettslivet. Ta vare på det vi har. Hadde kanskje vært flott om vi hadde fått på plass innendørs skatehall for barn, ungdom og voksne.

40-49 Tenke sammen med Svolvær på de mindre idrettene

50-59 Tilby hall-tid for alle som har lyst til å utøve sporten sin. Ikke bare fotball.. Parcour, dans, Banminton mm 

30-39 Tilrettelegge for kulturarena.

30-39
Tilrettelegge kollektivtransport for barn og ungdom syns jeg er en bra start.
Opplever at mindre og mindre barn blir med på idrettslag i Kabelvåg, kanskje kan transport være en hinder.

60-69 Unik beliggenhet og historie gir store muligheter til å kombinere reiseliv og kultur og idrett. 

30-39 Utarbeide lekeplass og/eller Tuftepark i Fengselsparken. 

60-69 Utbygging av idrettsanlegg, parker og friområder

40-49 Utbygging av idrettsparken. Kapasiteten til håndballen er redusert pga deling med turn.

20-29 Utvide klatretilbudet

50-59 Utvidelse av turnhallen

30-39 Utvikling av idrettsanlegg

30-39 Utvikling av Vaagar Idrettspark, aktivitetspark for små/familier, utbygging av klatrepark/ny klatrevegg, squash, skating, skistadion.

40-49 Utvikling skjer bredt engasjement og deltagelse

60-69 Variasjon

70-79 Ved at kommunen satser penger og velvilje.

20-29 Ved at tilflyttere og unge voksne melder seg inn og tar verv i organisasjonene/lagene.

30-39 Ved mer jobb mot å få folk til å bruke de aktivitetene som tilbys.

Utvikling
- Hvordan kan kultur- og idrettslivet i Kabelvåg utvikles videre? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 136 svar.



Alder Svar: 

80-89 Ved økt idealisme/aktivitet blant ledelse av kommunen, innbyggerforeninga, lag og foreninger etc.

60-69 Ved å ha tilgang til gode lokaliteter, dugnadsånden i Kabelvåg er stor

30-39 Ved å investere i lovpålagt svømmeopplæring I tilknytning til Kabelvåg skole.

50-59 Vet ikke, jeg flytter så snart jeg kan

20-29 Videreutvikling av idrettstilbudet. Eks. Utbygging av klatrehall.

60-69
Videreutvikling og meget viktig Nordland kunst og filmskole,
Videreutvikling og utbygging av Vågar idrettshall for flere idretter. 

40-49 Viktig å ha ett bra utested, med go mat til en rimelig pris,med godt renhold, modernisert interiør, gode stoler å sitte på, god service, mange konserter.

40-49 Økt samarbeid mellom aktører

50-59 Økt satsing på idrett

50-59 Øvingsted for uorganisert og organiserte kulturaktiviteter: som teater, band osv. 

60-69 Åpne opp og synliggjøre mer 

Utvikling
- Hvordan kan kultur- og idrettslivet i Kabelvåg utvikles videre? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 136 svar.



Alder Svar
60-69 Bedre Almenning og fleire båtplasser
40-49 Bedre fasiliteter i gjestehavna. 
30-39 Bedre flytebrygge muligheter innfor molloen
50-59 Bedre fortøyingsmuligheter. Servicehus for båt.
60-69 Bedre havneforhold!
40-49 Bedre kaipromenade og flytebrygger. 
50-59 Bedre molo.
60-69 Bedre promenader / flytebrygger
20-29 Bedre sikkerhet 
80-89 Bedre sikring av havna 
50-59 Bedre skjerming fra havet, og mere kai for både fritidsbåter å fiskebåter. 
60-69 Bedre tilrettelegging for benyttelse av fjæra i kirkvågen,

20-29
Bedre vannkvalitet i havna slik at det er mulig å oppholde seg nært vannet uten å bli full av 
kloakk.

60-69 Behovet må kartlegges
50-59 Bra flytebrygge
40-49 Bra som det er idag
30-39 Bru over til Finneset. Mulighet å gå tur langs kaia. Kajakk-utleie?
50-59 Brygger/ flytebrygger. Fylle på masse for sandstrand der det er mulig
20-29 Burde vært bygd ut en ordentlige brygge opplegg med båthus som i marinepollen i svolvær.
20-29 Bygg bedre kaipromenade noe lignende som i Svolvær. 
60-69 Bygge ut kaier og flytebrygger med fasiliteter og god tilgang 
70-79 Bygge ut moloen til Sauholmen.
40-49 Bygger opp flere brygger
30-39 Danne Gjestehavn på innsiden av moloen
40-49 Den er allerede lett tilgjengelig 
40-49 Den er ganske bra slik den er

60-69
Den må iallefall ikke bli mindre, div utfyllinger siden tidlig 90tall har ført til mer drag. Ergo 
enda dårligere havneforhold.

60-69
Det bør legges ut flere flytebrygger på stedet. Utvidete promenader med plass til større 
ansamlinger kan være fine samlingsplasser på godværsdager.

50-59 Det er behov for betydelig økning av antall båtplasser for private.
70-79 Det er bra som det er
40-49 Det er stor mangel på båt plasser
50-59 Det er vel bra som det er nå. 

60-69
Draget i havna må løses. Kloakkforholdene må forbedres betydelig før nye investeringer kan 
påregnes. 

50-59 Drivstoff stasjon i Kabelvåg burde vært tilgjengelig både for båter og biler.
60-69 Er bra nok
20-29 er fornøyd

Alder Svar:

40-49
Er god tilgang men trengs aktivitet og noe mer tydelig avmerking av hva som er offentlig promenade/kai og tilgjengelig for 
ferdsel. 

60-69 Felles promenadedekk fra dampskipskaia til tyskhella, via torvet

60-69
Ferdigstille kaipromenaden som var endel av torvområdet . Dette skulle være ferdig tidlig 2000 tallet , det må ferdigstilles 
og oppgradere torvet , ifølge politisk plan skal det stå 800 000 til dette i kommunen. 

60-69 Ferdigstillelse av torget, forbedre havna i forhold til vind/flom, god havnepromenade

40-49 Fler båtplasser. Gangbane rundt havneområdet. Få vekk avløp som går ut i havet og ordne badeplasser. 
30-39 Flere båtplasser
40-49 Flere båtplasser
60-69 Flere flytebrygger med strøm og vann
70-79 Flere liggeplasser for båter
30-39 Flere offentlige flytebrygger
30-39 Flere offentlige kaier. 
70-79 Flere og bedre flytekaier samt kaipromenade. 
70-79 Flere plasser til fritidsbåter

50-59
Flytebrygger for turister å lokalbefolkning så må det kanskje mudres slik at næring i havna får gode forhold slik at 
arbeidsplasser bevares. 

50-59
Flytebrygger utenfor dagens kaifronter i indre havn mot torget.ingen bruker de vanlige kaiene lengre.Kanalen må 
mudres,avløp må ordnes.

70-79 Flytekaier og en rolig havn i dårlig vær.

50-59 Forlenge moloen. Utdyping. Stoppe leilighetsbygging på kaiene. Tilby kaiplass og burot til fiskere
30-39 Fornye bryggene. De faller fra hverandre og er jalla laget av hjemmesnekkeri de siste 40 årene. 
60-69 Fullføre kai og promenade i kanalen mot snekkerifabrikken. 
60-69 Først og fremst, reparering av 
50-59 få bort kloakklukt fra torget, etabler kaipromenade

30-39
Få bort kloakklukten i havnen, og få kloakken som flyter i havnen bort. Måkene koser seg og gomler avføring fra kloakken 
dagen lang

40-49
Få fullført de planene med kaipromonade som d var forslag om tidligere. Få bygd en molo/båthavn sånn som han Erling 
rokkan hadde tenkt. 

50-59
Få til en sammenhengende bryggesleng slik at vi kan følge kaikantene og ikke som nå hvor noe er privat og stopper alt!  
Benk for de eldre å hvile på vedd dampskipskaia og ved Kaiveien.

30-39

Får at havnen og tilgang til sjø skal tilrettelegges bedre må folk få tilgang til å kunne gå på bryggene langs 
kaipromenaden.Den er jo stort sett blokkert på begge sider. Det vill ikke bli noe aktivitet hvis man ikke tilrettelegger for at 
folk kan bruke de. Det trengs også næring langs kaiprommenaden. Veldig synd at ikke canningen ble noe av. Næring vill 
tiltrekke folk og utvikling vill komme natrurlig. Der igjen vill kulturlivet og idrettslivet blomstre.

50-59 gjenskape  historisk miljø som en levende museumshavn, havnepromenade, utbedre generelle havneforhold, 

60-69 Gjøre nødvendige avtaler med grunneiere slik at havnepromenaden helt inn til Mathisvika blir en realitet

60-69
Gå for at det skapes mer bruk av havna - gods på kjøl. Alternativ bidra med at det etableres en ny havn på Rækøya der 
forholdene er bedre enn i eksisterende havn.

30-39 Havnepromenad og badeområder

30-39 Havnepromenade - offentlig tilgang til havna. Flytebrygger langs kaiene. Lett tilgjengelig adkomst.

Utvikling
- Hvordan kan havna og tilgangen til sjø tilrettelegges bedre? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 148 svar.



Alder Svar:

60-69
Havnepromenade ferdigstilles begge sider. Fjern privat rot mot havna, container. Båter på 
land o .l.

40-49 Havnepromenade hadde vært fint. Gangbru til finneset?
50-59 Havnepromenade og kommunal gjestebrygge. 
70-79 Havnepromenade rundt havna. 

30-39 Havnepromenade, noe lekeområde til barn og sitteplasser

60-69 Havnepromenaden så man kan gå langs hele havnen. Plasser m. Bord/benke
50-59 Hindre privatisering av naturen

30-39

Ikke bygge ut mer i kystlinjen/området. Ta vare på de urørte områder vi har. Tilrettelegge 
for adkomst til disse områder, ikke ‘bygge det inne’ med nyoppførte bolighus sommertegnet 
adkomst

40-49
Ikke lage kaipromenader i hele havna. Ikke la private leiligheter med terrasser begrense 
tilgang til området. Tilrettelegge kanalen enda bedre for bruk og aktiviteter

40-49 Ikke slippe ut kloakk i havna, fin gjestebrygge og koselig torg område
40-49 Ka promenade på begge sider 

50-59
Kabelvåg havn er består i stor grad av private kaianlegg , hvordan det kan tilrettelegges for 
bedre tilgang er jeg usikker på

40-49 Kaikanten/gjerdet ved torget må oppgraderes
70-79 Kaipromenade
60-69 Kaipromenade
50-59 Kaipromenade
70-79 Kaipromenade fra Nyhavna til torget samt flytebrygger.
50-59 Kaipromenade på 'mixsiden' , bedre flytebrygger
40-49 Kaipromenade, gjesteplasser for båt, 
30-39 Kaipromenade. 

40-49

Kaipromenade.  Fjæra nedenfor steinveien burde vært ryddet og tilrettelagt som offentlig 
bade/ rekreasjonsområdet.
Fjæra i Kariosen er sydvest vendt, svært solrikt. Her bør de 2 hovedutløpene for kloakk vært 
ført ut utenfor storvåganholmen. Området oppgraderes til offentlig badeplass.  Dette kan 
gjøres samtidig som man tilrettelegger for bedre parkering innerst i osen. Så anlegger man 
steinfylling som amfi mot syd og mot nord. 

50-59
Kaipromennade, kyststi tilrettelelagt for rullestol langs kysten fra Ørsnes til Stranda under 
fjellet. 

60-69 Kaipromonade
30-39 Kan gå med bil, sykle eller gå , så enkel 
40-49 Kanskje flere muligheter for å legge til kai inne i havna.

20-29

Kanskje ved en skikkelig kaipromenade. Å kunne gå over til Finneset fra sentrum kan være 
vanskelig å realisere. Hva med kaipromenade andre vei og ut til sitteplasser/utsiktspunkt 
ytterst på Dampskipskaia?

30-39
Kontakta med sjøen kan generelt bli bedre. En gangvei langs sjøen hadde vært fint, kanskje 
mot Finneset! Kafe/restaurang ved sjøen. Bedre gjestehavn. 

Alder Svar:

40-49 Krev at utbyggere bygger kaier. Kommunen må legge ut gjestekaier. 

30-39

Krev bedre avfallshåndtering av f.eks Lorentzen (åpne containere ved gamle hotellet som lekker hydraulikkolje), fra 
småbåtflåten, Og rydd opp i kloakkutslipp slik at havna blir renere og lukter bedre. Gjeninnfør området nedenfor kirka 
som bade- og utfartssted for Kabelvågs befolkning. Ursvika passer ikke for barn.

60-69 Kunne være en orntlig havnepromenaden fra Torget til Mattisvika
70-79 Lag

40-49
Lag strandpromenade med bru til finneset som er mulig å kombinere med kystverket sine skip og Lorentzen sin kunder. 
Legg til rette i smedvika med tidevannsbasseng. 

30-39 Lage bru over til Finneset og lage kaier tilgjengelig for alle. 

40-49

Lage en større kommunal gjestehavn på innsiden av eksisterende molo.
I tillegg til å tilrettelegge for at flere kan få kjøpe seg båtplass i Kabelvåg.
-Mulig nyvågar området også er egnet til dette. 

60-69 Lage en vandring rundt hele havna

40-49 Legg ut flytebrygger langs alle eksisterende kaier i indre havn. Da får vi flere båter og folk hit 👍
40-49 Legge til rette for ny småbåthavn

50-59
Merking og pleie av stien mellom museet og sentrum. 
Rydde opp i kloakk og gjøre Kariosen til et bade-vassested + å gjøre havna tilgjengelig både med båt og til fots.

60-69 Moloen kan forlenges, dersom det tas initiativ i retning av ny virksomhet innen fiskerier.

40-49

Moloen må utbedres, repareres, lage flere utsiktspunkt/sitteplasser gjerne med bord/stoler. Legge til rette for at det 
går an å rusle langs havna i hele Kabelvåg sentrum. Liten lokalbåt sommerstid, evt deler av vinteren mellom 
Henningsvær og Kabelvåg som før i tia. 

30-39 Mudre kanalen, flytekai større deler av året.
60-69 Må være tilgjengelig for alle.
60-69 Ofentlig kaipromenade
60-69 Offentlig marina , tilgang til sjø og båtplasser
40-49 Området kring havn og sjø skulle vart mere tilgjengligt med gåvei og benker! 

50-59
Oppgradering av kaianlegg.
Rækøya?

60-69 Politikere 
30-39 Pr i dag er havna en skam for kabelvåg. Skitten, forfallen, dårlig tilrettelagt. Mangel på sikring 
50-59 Promenade , benker, rydde opp i skit som står langs kaiene
40-49 Promenade langs kaiene. Fri ferdsel. 
50-59 Redusere drag. 

40-49

Respektere næringsvirksomheten etter føringene i Plan 93. Politikerne har ødelagt plan 93 gjennom en rekke av 
dispensasjoner og merkelige "godkjenninger". Dvs. tvilsom privatisering gjennom endring til privat boliger og balkonger 
i 1.etg

60-69
Restaurere alle båt oppsettene i smedvika og tydeliggjøre de andre leidere flyte brygger og badeplasser ikke glem flo  
og fjære molo og storm

30-39 Roligere havn.
50-59 Sammenhengende kai i indre havn

Utvikling
- Hvordan kan havna og tilgangen til sjø tilrettelegges bedre? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 148 svar.



Alder Svar:

50-59

Sikre moloen slik at en unngår fremtidige flomskader på alt av sentrumsbygg/infrastruktur, 
Kystverket garanterer ikke lengre moloen for fremtidige springflodbølger, det blir 
kommunen sitt ansvar.

40-49 Sikre områdene og bygge gangvei langs havna, ala Svolvær sentrum

30-39 Sikre rekreasjonsområder langs sjøen. 

30-39
Sikre tilgang. Mer tilrettelegging for båtplasser (flytebrygger) helhetlig planlegging som ikke 
innebærer at man bygger inn alle havneområder med høye bygg.

30-39 Småbåthavn og utvikling av molo området 

50-59 Småbåthavna må utvikles, havna bør mudres og noen offentlige flytebrygger for besøkende 

60-69 Spill på lag med Kystverket 

30-39 Starte et arbeid med tilrettelegging slik det ble gjort i Svolvær. 

50-59 Stopp bygging i fjæra 

60-69 Større satsing på flere båthavner

70-79 Synes det er bra tilrettelagt.o

50-59
Ta vare på de stedene hvor en har tilgang, unngå privatisering, restaurere båtoppsett og 
tilrettelegge for at en kommer seg opp/ned - trapp

40-49

Ta vare på det som er igjen av friområder langs kysten ved å sikre at det ikke åpnes for mer 
boligbygging. Gjøre området rundt havna til en del av det offentlige rom. En spennende ide 
er å se på om vågen mellom kirka og Finneset kan bli et felles strandsted for Kabelvåg med 
en god blanding av strand, vandring i fjæra og kulturminner.

40-49 Tilgangen fra land er bra, men flere båtplasser for fritidsbåter vil hjelpe 

60-69 Tilgjengelighet og aktivitet basert på lokalt engasjement.

40-49
Tror det trengs å muddres i havna og inn til finneset. Flere båtplasser. Skulle vært et 
bunkringspunkr i Kabelvåg. 

50-59 Utvid moloen. Kaipromenade 

60-69
Utvikling av havna ifa flere muligheter for sjø trafikk, flytebrygger tilgang på kaier, legge 
tilrette for småbåttrafikk

70-79 Ved at ikke mer av havna fylles ut. Utdyping.

40-49
Ved å bygge en havnepromenade fra Lorentzen til Heimevernsbygget. I tillegg bør Rækøya 
spares for mer ødeleggelse. 

30-39 Ved å fortsette å holde det åpent og luftig rundt

60-69 Ved å samkjøre med torget, promenade rundt kaiområdet

50-59 Vet ikke, flytter så snart jeg kan

30-39 Vi trenger en badeplass som er nærmere enn kalle, og færre kloakkutløp 

80-89 Via kompetente folk som brenner for Kabelvågs vekst

70-79 Videreutbygge molo. Tilgang til sjømed å virkeliggjøre havnepromenaden... 

60-69 Åpne tilgang

Utvikling
- Hvordan kan havna og tilgangen til sjø tilrettelegges bedre? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 148 svar.



Alder Svar

50-59 Vet ikke, flytter så snart jeg kan

60-69 Slutt å såkalt "tilrettelegge marka", det er omtrent ingen fredelig områder igjen

20-29 Vet ikke

40-49 Alt med ski og vinterleker. Om sommeren er det mye myr og gørr, så potensielt bedre stier og sykkeltraseer

30-39 Klatring for barn, plukke bær konkurranse, gård, bygge opp et badeland for alle. 

80-89 Bra som det er 

70-79 Det er nok stier og veier. Ikke ødelegg naturen.

40-49 "Kursing" i friluftsliv, ski ol for ferskinger som ikke er med i noe integrerings program.

60-69 Merkede turløyper, klopping og skilting. Kanopadling. Orientering. Gapahuker. Hinderløype. 

40-49 Terrengløp

40-49

Gang og sykkel stiger. Asfaltert.
Som kan brukes på sommer og vinter før alle 
Langren kunne bruke det på sommer treninger rulle ski. Sykkel løping rulle skjøyter og div.

50-59 Sjøsport

15-19 Bilcross

40-49 Ski på vinteren og sykling på sommeren

30-39 Vi er flere som ønsker å få i gang speideren igjen i Kabelvåg. Det er ønske om å få en rehabilitering av skolehytta og bruke det som samlingssted. 

50-59 Skilekanlegg og belysning av lysløypa bør oppgraderes, også retning Prestvannet slik at asfaltert vei kan brukes på høsten av rullestolbrukere

40-49
Ta vare på Prestvannområdet. Her er løyper (med plastunderlag som kommer frem en rekke steder og stygge vegskjæringer) og kraftlinja kommet i klar strid med Plan 93. Som dette utspillet -
dere er alt/ 10 år for seint på banen..

20-29 Mer arrangerte turer for alle 

50-59

Synes Kabelvågmarka er fantastisk. Det blir endel "krangling" ,om vinteten, mellom de som ønsker å gå på ski og de som ikke bruker ski. En egen løype, til skihytta, hadde kanskje løyst dette. 
Løypa kunne gjerne være tilrettelagt  for rullestolbrukere og barnevogner om sommeren. Gapahuker med bålplasser er også en idé. 
Det MÅ IKKE åpne for motorkjøretøyer i Kabelvågmarka.

60-69 Ski, orientering, klatre/hinderløype

70-79 Synes det er mye bra så fortsett med det.

60-69 Skøytebane, og glattkjøringsbane på et eller flere av de isbelagte vannene, vinterstid ofcourse.

30-39
Gratis aktiviteter for folk som bor på plassen! Ski-ake og turgåing, kano, skøyter, lommelykt tur. Bedre infrastruktur for å formidle turstier/ruter. Ingen tilrettelegging for organisert aktivitet 
rettet mot større grupper. 

Utvikling
- Hvilke type friluftsaktiviteter bør det tilrettelegges for i Kabelvågmarka? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 191 svar.



Alder Svar
20-29 Turer, til fots og på ski. Kanskje flere bålplasser rundt vannene
60-69 Det er veldig bra som det er. 
30-39 Ski, klopping, gapahuk/grillplass, kanoutleie. 

60-69
Opparbeidete stier som kan brukes av eldre. Anlegging av små brygger hvor man kan fiske fra. Utsetting av fisk.
Bygging av utsiktsplasser med gapahuk. 

40-49 Stisykling og generell klopping for gå og løpeturer. Noen stier med grus eller asfalt som gjør det enklere for barnevogner, rullestolbrukere og folk som er dårligere til beins.  
30-39 Tur, løping, langrenn, sykling. 
60-69 Uante muligheter. 
50-59 Turgåing, merking av fjellturstier, 
30-39 Akebakke/slalombakke med lys. 
20-29 Ingen mening
30-39 Stisykling samt gåturer i lysløypa for de som av en eller annen grunn ikke kan gå på ski uten å bli slått etter og sjikanert av medlemmer fra KS ski. 
70-79 Det er fint som det er
40-49 De mest trafikkerte fjellene/turene må kloppes, og det må tilrettelegges der det er stor slitasje. 

50-59 Jeg synes det er nok tilrettelagt, og opplever at flere bruker marka nå enn før. Ønsker ikke mer terrengsykling. Positivt med o-laget som setter ut poster hvert år.

50-59
Onsdagsrenn,- artig barneløype med oppmålte og merkede distanser. Badeplattform i Matsvannet. Hundepark, inngjerdet område for sosialisering av hunder og frilek. Lysløypa som helårssti  
for sykling og tur uten gjørmehull...

60-69 Bør tilrettelegges bedre for den eldre garde.
60-69 Fellesturer
60-69 ski , fiske, skyting, kano- og kajakkpadling, orientering, klatring, 
60-69 Turstier. Synes forøvrig Kabelvâgmarka er bra😁
50-59 skileik, fiskekultivering for sportsfiske, sykkelsti
30-39 frispi golf bane:)
30-39 Fine løyper for å spasere/løpe på sommertid. Ski på vintertid. 
60-69 Allsidighet, ofte konflikter med KS Ski på vinteren
30-39 Ski. Gåturer. Sykkel. Jogging 
20-29 Skilting som viser turstier
60-69 Marka har det meste av det vi trenger. Legg til rette for parkering
60-69 Ski og løping
60-69 Lavterkelstilbud
40-49 Ski, tur etc. Som i dag. Ingen motorsport. Blr fortsatt være restriktiv med tillatelser til bil, scooter etc

Utvikling
- Hvilke type friluftsaktiviteter bør det tilrettelegges for i Kabelvågmarka? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 191 svar.



Alder Svar
40-49 Speider, friidrett, orientering, ski, 
30-39 Ski og sykling 
60-69 Som før, fotturer, skiløyper, offroad sykkel, Felles bålplasser, orientering. Det gjøres allerede masse bra frivillig arbeid.
30-39 Klatring, vannsport, terrengsykkel. 
50-59 Sykkel og kajakk. Samt at fotgjengere kan få ei stripe å gå på vinterstid langs lysløypa uten å få kjeft fra skigåerne.
40-49 Kanskje en skikkelig offentlig lekeplass for de minste. Det er heller dårlig tilbud til dem. 
50-59 Noen benker for eldre og barn

40-49

Stisykling/løping på sommeren.
Ski traseen hadde vært et fantastisk område for asfaltert rulleskiløype.
(Tenk hvor mange som kunne komme hit fra hele landet for å ha treningssamlinger på sommeren)

70-79
Videreutvikle stier, merke veivalg, bygge gapahuker, lage treningsplasser, gjennomføre skilaget utbyggingsplaner. Bygge gangvei, legge til rette for skiløype i ny veitrase som lages til Åvika
for vann og strøm

40-49 Infotavle om fiskeplasser og hvilke regler som gjelder. Bedre parkeringsplasser. 
70-79 Ta i bruk naturen som den er.
50-59 Nok som det er
30-39 Fiske, fotturer , og telting 
70-79 Eksempel tørre og gode stier mellom  byene .
50-59 Syns det er godt tilrettelagt allerede
50-59 Orientering, flere turløyper for gående
50-59 Bedre stier/klopping

30-39

Familiedager med orientering ol
Løpe/skikonkurranser uten asfalt
Akedager
Skøyteløp 

40-49 Felles Park
40-49 Er vell nok med d som er

40-49
Det som er der er veldigt bra. Kanske en eventyrsbane eller utegym? Mye hundar
i Kabelvåg, kanske en brukshundsklubb? 

40-49 Turstier med universell utforming. 
30-39 Forbedret sykkelstier i marka. 

Utvikling
- Hvilke type friluftsaktiviteter bør det tilrettelegges for i Kabelvågmarka? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 191 svar.



Alder Svar

30-39 Hinderløype.

30-39
Vandring, jogging, ski. Bålplasser. Akebakke/skilek til barn. 
Historisk vandring? 

70-79 Lage slipp og utsettingsramper, mudring, flytebrygger

40-49
Beholde den lille marka som er, uten store inngripen. om det skal tilrettelegges kan det være flere gapahuker for bedre trivsel/få folk ut og aktivitetsområder for barn/ungdom i 
forbindelse med den nye skolen. 

40-49 Pump track

60-69 Marka er full av stier og steder for rekreasjon og utforsking. 

30-39 Dette synes jeg er veldig bra. 

30-39 Ski, fottur, 

30-39 Freesbeegolf, ski, orientering, sykkel-løyper med crossbaner, rulleski, m.m.

40-49 Alt som får folk ut i naturen, men samtidig ikke fører til for mange fasta installasjoner (lys, veier, utstyr) eller sliter på naturen. 

30-39 Veldig bra slik det er

50-59 Mer orientering

30-39 Stisykling 

70-79 Ski, orientering, sykling,

40-49 Ski, orientering,sykling og sprenging. Fisking og friluftsliv.

30-39 Ski og friluftsliv slik det er i dag. Minst mulig nye inngrep

40-49 Flere gapahuker og nytt naust til kanoer ved Karlsvannet

50-59 Skiløyper, merket og kloppet sommer-stier, orientering

60-69 Skøyteaktiviteter på vinteren og skileik ved og rundt skihytta

40-49 Ski, terrengsykkel 

60-69
Vi som går må få gå både sommer og vinter. Om vinteren er det nå blitt bare for ski, om sommeren er mange stier oppkjørt av terrengsykkler. De gjør stor skade i fjell og mark. Det 
fineste vi har er marka med fjellene rundt, mulighetene er mange. Kanskje skøytebaner om vinteren?

40-49 Sykkel, ski, bading

60-69 Litt bedre/lengre løyper for både bevegelseshemmede og eldre- sommer som vinter

30-39 Langrenn og tur

Utvikling
- Hvilke type friluftsaktiviteter bør det tilrettelegges for i Kabelvågmarka? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 191 svar.



Alder Svar

50-59 Ski, turgåing, sykling

40-49 Ski/langrenn, orientering, sykkel (ikke i fjellet), leie av robåter/kano på vannene. 

30-39 Bedre parkeringsmuligheter. 

30-39 Friluftsaktiviteter som passer alle. Utviding av løype mot prestvannet for handicapet og eldre med rullator. Sykkelløype i terrenget hadde passet fint. Flere gapahuker. 

30-39 Ski, sykling, o-løp, jogging

30-39 Det er fantastisk slik det er, men mer klipping for å bevare terrenget.

60-69 Alt er der

60-69 Bevare naturen som den er - altså legge tilrette for det enkle friluftslivet.

50-59 Synes vi har gode muligheter til friluftsaktiviteter som vi har.

50-59 Forlenge moloen

60-69 Sykkel ski fotturer klopping

50-59 Vedlikeholde de veiene, løpene og stiene som allerede er der. 

30-39 Allerede bra!

60-69 Ingen spesielle forslag - virker som om at det allerede er mange forskjellige aktiviteter i marka.

30-39 Rullestol- og trillevennlig helt inn til Prestvannet

30-39 Utegym. Langrenn. Mer klopping for turgåere/løpere. Noen mer steder med grillplass/gapahuk. 

60-69 Ikke bygg veier 

30-39

Samling rundt gapahuker/grillplasser. Veistandard på resten av skiløypene - ikke bare inn til kraftstasjonen.
Sykkelsti/sykkelbane 
Skiløyper - bedre/endret løype mellom k.våg og s.vær. ikke holdbart som nå, for bratte bakker.

30-39 Ski, orientering, treklatring

20-29 Sykkel løype for alle nivåer og en hytte som turistforening hytte som ungdommer kan komme seg mer på tur.

40-49 Kan bygges enkle treningsapparater i tre. Flere plasser i Sverige har sånne.

40-49 Gruse/fikse veien inn til Kolbeindalen, den er meget hullete i dag. 

40-49 Ski, fotturer, bading og terrengsykling. 

30-39
Jeg mener det i tilknytning til nyskola bør tilrettelegges for ulike aktiviteter på skoleområdet. Videre mener jeg selve marka bør bevares i størst mulig grad for å ivareta 
friluftsformål, slik som turgåing, fiske, ski, skøyting, bærplukking og orientering m.m.

30-39 Løping, tur, langrenn 

30-39 Så mange som mulig

Utvikling
- Hvilke type friluftsaktiviteter bør det tilrettelegges for i Kabelvågmarka? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 191 svar.



Alder Svar
70-79 Godt utstyrt og organisert friluftspark ved den nye skolen.
40-49 syns kabelvågmarka fungere fint. Ville fått flyttet skytebanen til et bedre egnet sted, eks ørsnes. 
50-59 Ski. Lage rulleskiløype for sommeren
60-69 Tur og ski
30-39 Fint med klipping, men ikke overalt og for en hver pris 
60-69 Turløyper, skiløyper
50-59 Gode parkeringsmuligheter slik at marka blir lett å bruke.
40-49 Sykkel. Klopping. Toaletter. Grusing av stier med dekke under. 
50-59 Hundepark i sentrum. Marka bør få være slik den er
60-69 Skileik, klatring
50-59 Gode turløyper
60-69 Tur og ski
70-79 Bedre tilrettelegging for eldre og uføre, -jamfør veien opp til Prestvannet. 
40-49 Opparbeide og gruse lysløype. Bedre skilting. Viktig tiltak for innbyggere og turisme (arbeidsplasser)
70-79 Godt tilrettelagt i dag. 
40-49 Vet ikke
60-69 Turstier

30-39

Synd det er flott slik den er i dag; skiløype om vinteren og grei grusvei om sommeren for løpere/joggere.
Kanskje sørge for å at det fylles til enhver tid grus nok til at det ikke blir så humpete slik at småbarnsfamilien også kan trille i naturen. Har selv trillet der 
og det kan bli Litt utfordrende. Fikset man dette, så blir det også lettere for småbarnsfamilien å ta seg en sykkeltur med familien. Dette kan også være til 
tiden ganske utfordrende med tanke på hull og manglende masse.

50-59 Terrengsykkel, motocross, langrennski, klatrevegg på Kreta, veggen er ferdig, trenger bare klatretak/ feste.
20-29 Mener det er bra den dag i dag med aktiviteter, men at det kan videreutvikles enda mer.
70-79 Ingen kommentar.
80-89 Folk er stort sett flinke til å bruke marka, de finner poster, går på ski og på beina, bruker skihytta som en trofast gjeng tar vare på, osv.
60-69 Trur at det kanskje var lurt med en sykkelløype slik at naturen ikke blir for hardt belastet. 
40-49 Alle kan bevege seg i marka. Vogn, funksjonshemmede osv.
70-79 Det er sikkert mange ting som kan gjøres men har ingen formening om det nu. 
60-69 Flere turstier. Det var det tidligere, men disse er gjengrodd!
60-69 Aktiv bruk, men bevaring av omtrent de arealer som er igjen.
70-79 vet ikke
60-69 Bedre vei inn mot skytter banen , legge til rette for handikappede. 

Utvikling
- Hvilke type friluftsaktiviteter bør det tilrettelegges for i Kabelvågmarka? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 191 svar.



Alder Svar
50-59 Ski og tur
20-29 Utbygging av stier for både sykkel, løping og ski.

30-39

Frisbeegolf
Flere gapahuker
Brygge og tilrettelegging. For bading i vannene

60-69 Alle 
60-69 Turløyper for gåing, sykling, skiaktivitet, terrengløp
70-79 Sykkelstier
70-79 For meg er det bra som det er
40-49 Frisbee og skøyter på vinteren 
50-59 Sykkeltrøye, badeplasser.
70-79 Vet ikke.
30-39 Klatrepark og kreativ lek
70-79 Synes vi har ei flott mark, men det må ikke bli mer bebyggelse i nærheten.
50-59 Aktivitetsløyper. Lavvo. Gapahuk. 
40-49 Alt som er
50-59 Allsidig aktiviteter 
30-39 Ski, orientering, kloppasti, 
60-69 ... tilrette lagt for bevegelses hemmede....?
60-69 skiløyper, muligheter for gående uten ski, tur-stier, muligheter for HC og ta seg frem i terrenget (løyper)
30-39 Trenger ikke mere.
60-69 Ingen mening
40-49 Veldig bra nå. Ikke tilrettelegge for mye, med beholde naturen
40-49 Ski og tur
60-69 Ski, sykkel-løype, sportsklatring, kano
60-69 Friluftsliv generelt. Tilrettelegging for tilgang til marka hele året
40-49 Ski, aking, 
40-49 Stisykling. Og et par gapahuker, 1 ved madsvannet 1 ved stor kongsvannet
40-49 Ski, turgåing, orientering, stisykling. Men med minst mulige inngrep
40-49 Pump track og Tuftepark, aktivitetspark

Utvikling
- Hvilke type friluftsaktiviteter bør det tilrettelegges for i Kabelvågmarka? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 191 svar.



Alder Svar

60-69 Gode turstier - merking - lys i lysløypa - toalett for turgåere - Gapahuk ,  bålpanne -

60-69 Gode stier,  merkede , gapahuk,  grillsted,  toilett

20-29 Aktivitetene er det veldig godt tilrettelagt for allerede. Ski, orientering, løping, turgåing og svømming. 

20-29 Sykling

50-59 Turklubb med mix av unge og eldre

50-59 Dropp parkeringsavgift for å komme seg i marka

50-59

Kabelvåg har jo flotte ski løyper men disse må ha lys å med lys blir bruksområde større både for turgåing å fiske. Det kan jo å vær muligheter 
for geocaching eller bare enkle poster. Gapahuken ved prestvannet er super så et par til mellom Kabelvåg å Svolvær gir mulighet for litt 
sosialt samvær i marka.

60-69 Turløyper og -stier. Søppelbøtter. 

40-49 Sykling. Men det viktigste er at alle inngrep på være skånsomme så naturen ikke blir ødelagt av gode intensjoner på vegne av friluftslivet.

Utvikling
- Hvilke type friluftsaktiviteter bør det tilrettelegges for i Kabelvågmarka? 
Respondentene fikk skiva in sine tanker og forslag i fritekst. Totalt 191 svar.
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Utvikling
- Hva savner du i Kabelvåg sentrum?



Utvikling, kommentarer
Annet, 61 st.

Alder Hva savner du i Kabelvåg sentrum?
40-49 Aktiv+B2:B289iteter med frivillige lag og foreninger
40-49 Aktivitetsplass for barn
60-69 At torvet vedlikeholdes og et bilfritt senrum
50-59 Basseng
30-39 Bedre lekeplass/klatrepark. Google tarzanland i djurs sommerland for inspirasjon 
40-49 Bedre stell og tilrettelegging for lek og sosialt i parken
60-69 Bedre/penere bussholdeplass 
70-79 En større og mer moderne matvarebutikk
20-29 Enten større klatrevegg eller ny klatrehall

40-49
Et kart over gangstier og med benker så eldre kunne planlagte turer og ha en enkelt måte og sitte ned 
og puste ut

30-39
Et samlende område hvor det kan være benker, lekeapparater, grillplass(er). Både for lokale og 
tilreisende. 

50-59
Et spisested som både har et trivelig miljø og et ordentlig spisetilbud tror jeg kunne gitt Kabelvåg et 
løft. Kvalitet trekker folk - det er bare å se til Svolvær, Henningsvær eller Ballstad, for den del.

40-49 Et sted der ungdom kan møtrs mer enn en gang i uka
50-59 Fjærn den farlige rullestein og figurer så vi får et torg som kan brukes!!!
60-69 Flere arbeidsplasser i sentrum( kommunale f.eks) det avler aktivitet og mer liv på torg og gater.
20-29 Flere arrangementer som samler mennesker
60-69 Lege og tannlege, skoletilbud;
50-59 Flere gatelys 

60-69
Fokus på opprydding og skape trivsel, der det nå er områder som er utilgjengelige, f.eks. fjæra i 
Smedvika;

40-49 Flere offentlige lekeplasser for barn 
30-39 Flere parkeringplasser. Så slipper folk å parkere hos meg 
30-39 Forbedret parken og fått til en lekeplass 
50-59 Få fjernet den kloakk-kum samlingen som ligger der!!! Ikke verdig stedet!!!
20-29 Hundepark;Flere sitteplasser ved sjøen og havna;Flere grøntområder ;

60-69
Julestemning - sommer m blomster - ;Flere butikker;Mer liv på torget;Flere sitteplasser ved sjøen og 
havna;Flere grøntområder ;

50-59
kaipromenade, lys i gatelykter samt lys på torget;Flere møteplasser;Flere butikker;Mer liv på 
torget;Flere sitteplasser ved sjøen og havna;

40-49 Kommunale tjenester
50-59 Kommunen og andre må ta bedre vare på de grøntområdene vi har.
30-39 Konkurrende dagligvarebutikk
60-69 Legekontor
30-39 Lekepark
40-49 Lekeplass ala klatrepark i Svolvær
30-39 Lekeplass for unger, tuftepark og beplantning
30-39 Lekeplass i sentrum;Mer liv på torget;
50-59 Lekeplass og videreutvikling av Fengselsparken;Flere sitteplasser ved sjøen og havna;
40-49 Lekeplass;
40-49 Lekeplasser/klatrestativ for barn

Alder Hva savner du i Kabelvåg sentrum?
60-69 Lys i stolperne ...Ta vare Kabelvåg torg Tilbud til penjonister
60-69 Lys på torget må fikses. Rullesteinene vurdert fjernet, universell utforming innført på torget.
50-59 Matbutikk med god parkeringsplass
60-69 Mer liv og røre  , sommertid , mørketid 
60-69 Vedlikehold og beplantning i parker og rundt om i Kabelvåg. ( eks Bodø er blitt en flott sommerby)
70-79 mer parkering;
50-59 Mer tilrettelegging for barn og ungdom ;Mer liv på torget;Flere sitteplasser ved sjøen og havna;
50-59 Mindre biler

40-49
Møteplass med lekeapparater for store og små unger. Klatrepark. Vedlikehold av bygninger. Leie av 
sykler. 

60-69 Oppgradere torvet

60-69
Opplysning av torget og gatelys langs veier,muligheter for sentrumsnære boliger spesielt tilrettelegging 
for eldre universell utforming.

20-29 Oppussing av gamle og fredet byggninger, istede for å la den forfalle
30-39 Parkering, myr begrensninger med maks 1 time

60-69
Seriøse engasjement fra næringsaktører og tilrettelegging fra kommunen for å bidra til økt aktivitet ved 
å holde orden på anlegg.

40-49 Smedvika, Ursvika og Kreta er rasert..
40-49 Strandpromenade, les over…
40-49 Søppeldunker, også på vinteren. Den/ de nye som er satt opp er «usynlig» de gamle funka fint. 
30-39 Tilrettelegge for lettere tilgang/opparbeide stier til badeplasser i ursvika og rækøya
50-59 Torget bør forskjønne og gjøres mer anvendelig. Få tatt opp rullestein og lagt helle.
60-69 Trimapparater i parken og oppgradering av torvet
40-49 Turisme/ hotell og overnatting
50-59 Vedlikehold av torget
50-59 vedlikehold og forskjønning
50-59 Vet ikke, flytter så snart jeg kan;
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Utvikling
- Hvilket trasévalg for E10 gjennom Kabelvåg mener du Statens vegvesen bør gå for?



Utvikling, kommentarer
Annet, 12 st.

Hvilket trasévalg for E10 gjennom Kabelvåg mener du Statens vegvesen bør gå for?

1 A eller B

2 Det aller viktigste er å verne om marka, vi må for all del unngå lang linje!

3 E10 bør gå strakeste vei gjennom Lofoten med tilførselsveiene som de er i dag.

4 GANGFELT fra Kabelvåg til Henningsvær 

5

Jeg mener dagens trasé må oppgraderes. Så vidt jeg forstår så er det snakk om en gevinst på 120 sekunder ved 
lang trasé og selvsagt kortere ved kort trasé. Hva koster egentlig et sekund? Jeg mener det er absurd å bruke 
flerfoldige millioner kr på å ødelegge marka eller bygge tunnel under Marithaugen for så lite tidsgevinst. Jeg ser 
også at Kabelvåg med stor sannsynlighet vil kunne miste besøkende hvis veien dras forbi kryssene til sentrum. 
Disse kryssene (og krysset til Finneset) må selvsagt utbedres med avkjøringsfiler for å unngå at trafikken stopper 
opp. 

6 Marka i Kabelvåg bør ikke berøres for mye av dette. 

7 Men hvor er Kabelvåg? Tilreisende klager på at de har kjørt igjennom Kabelvåg, men fant ingen skilt til sentrum

8 Og rundkjøring nedenfor marithaugen

9 Ser ikke helt økonomiske samfunsnytten

10 Tunnel på hele rute A, eller C

11

Velger C slik at Kabelvåg ikke forsvinner fullstendig. Dette valget innebærer at det blir laget lyskryss og ny 
innkjøring til Kabelvåg ned Torgata. Der det nå er bussholdeplass. Da vil de kommerfå følelsen av å komme til et 
tettsted og øke mulighetene tid handel for de som våger å satse på det. Dessuten bør det lages en rundkjøring ved 
avkjøring til Storvågan og Barne og Ungdomskolen. Det vil øke besøk til bedriftene i Storvågan, da jeg regner med 
at prosjektet Skrei vil ta lengre tid å få på plass.

12 Videre tunnel fra Eidet som går gjennom fjellet til Lyngvær.
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Utvikling
- Hvordan mener du Rækøya bør utvikles for fremtiden? 



Utvikling, kommentarer Annet, 23 st.

Hvordan mener du Rækøya bør utvikles for fremtiden?

1
bor likeved, heilt enormt med støy, resta jo i heile huse når de driv på med sprenging! I tillegg utrygg skolevei før alle de mindre som 
bord hær, med tanke på alle lastebilan

2
Bør være næringsutvikling, men det bør tilrettelegges og pyntes for de beboerne som lever der. Tjønna bør oppgraderes tilbake til set 
den en gang var.

3 Både 1 og 2

4 Dagens situasjon med støy, støv og stor tungtrafikk er ikke forenlig i Boligimrpdene

5 Div. baner: go-cart., BMX., volleyball, basket osv. 

6 En kombinasjon av bolig og friluftsområder 

7 En kommunen må finne en ny plass før masse utak og hjelp bedriften som er der på en ny plass

8 Eventuelt nytt boligområde 

9
Fortsatt næringsutvikling og masseuttak, til en viss grad. Man trenger ikke ta ut hele Rækøya. Her bør man sette ei grense for hvor mye 
masse som skal tas ut og så la resten være natur- og friluftsområde. 

10 Jeg synes deler burde reguleres til Nytt boligområde og deler til Natur- og friluftsområde 

11 Komb friluft og bolig

12 Kombinasjon boligområde/friluftsområde

13 Kombinert formål næring/bolig der det er tatt ut masser. Resten som natur- og friluftsområde. 

14 Kombo natur/bolig

15 Masseuttak til man får mangel på masse, og så boligtomter. 

16 Men at man beholder den delen som ligger mot storvågan

17 Natur og frilufts, samt boligområde

18
Natur- og friluftsliv og bolig. Eier av området kan kompenseres med makeskifte. Må da finnes andre områder som egner seg til 
masseuttaket. 

19 Og boliger

20 Ser det dumpes overskuddsbetong i sjø. Er det lov? Masseutaket må reduseres, kanskje annen næringsutvikling er en mulighet. 

21 Tiltak bør iverksettes fort, slik at det lille natur- og friluftsområde som er igjen blir tatt vare på

22 Viktig med fremtidige næringsareal. Utnyttelse av en viktig resurs som kommer hele kommunen til gode.

23 Viktig å  Bevare  kystlinja for fiske og friluftkyst



Til slutt
- Andre innspill eller kommentarer til planarbeidet? (105 svar totalt) 

Alder Andre innspill eller kommentarer til planarbeidet?

70-79 «Fotefar i nord» Glemt vedlikehold av sti og gang-sykkelveg Storvågan - Brurberget. 

40-49

1.Oppgraderer Kabelvåg sentrum/ torget til mer moderne tilstand. Det må ser ut mer livlig og gjenspeiler byenshistorie. 
2. Kabelvåg brygga/ båtplasser må oppgraderes. De ser forferdelig ut.
3. Skaper mer lekeplasser for unger. Det er veldig lite barnetilbud i Kabelvåg og i hele Vågan kommune.
4. Skaper mer treffplass for ungdommer der kan de sosialiseres med hverandre. Prosessen skal ikke overlates til kun frivillige arbeid. Bruk litt mer penger på ungdommer. 

60-69 Aktiv bruk og tilrettelegging for aktivitet; samtidig ta vare på særpreg!

50-59 At man unngår å sette opp nye hus som ser ut som firkanige klosser mellom de gamle husene. Det bør gå å tilrettelegge for slike boliger i nye byggefelt inntil sentrumsgrensen 

50-59 Av alle spørsmålene syns jeg framtidig trasé for E10 er aller viktigst - og at denne ikke blir lagt gjennom marka. 

30-39 Barn og voksne trenger et stort badeland og et ordentlig stor lekeland. 

70-79 Bebyggelse bør skje mellom E10 og Vestfjorden, friluftsområder kan frigis mot at Kabelvågmarka spares for bebyggelse

70-79 Bedre innkjørsel til Kabelvåg. I dag er det forvirrende for folk utenfra å se hvor de skal kjøre inn. Veien ved småbåthavna burde være stengt. Sjøgata må bli enveiskjørt. Det er ofte nestenulykker der. 

40-49
Bedre tilrettelegging for myke trafikkanter i sentrum, utbedre farlige kryss og møteplasser mellom bilister og syklende/gående, for eksempel ved menighetshuset og rundt coop. Kulturstier i sentrum med skilting/mobil info. Historiske 
båter i havna. Forsterke en profil som kulturstedet Kabelvåg, miljøprofil og slow city. Elbusser fra Svolvær til Kabelvåg og Storvågan fremfor å asfaltere nye store parkeringsplasser

50-59 Bevar Kabelvågmarka er viktig. Spesielt sentrumsnære områder slik som rundt Alterosen og skolen

50-59 Bevar utbygd areal som er i dag i fra skolen og forbi mølnosen

60-69 Bevare fri og grøntområder. Ikke bygge moderne bygg i områder med gamle bygg. Ikke bygge høyere enn eksisterende høyde

60-69 Bor langs E10,trafikken har økt betraktelig di siste årene,så stort ønske om ny trase.

50-59
Bruk ressurser på grøntareale. Begrens tilgang av biler (og Bobiler)... Reguler støy. Mitt forslag om Motocrossbane skulle kanskje motarbeide dette, men i dag går de raskeste MX-syklene på elektrisitet. Disse banene kan enkelt brukes av 
barn og ungdom som ønsker å å bruke BMX sykler. Forskjellige tider, 1 tines pass i åpningstiden.

40-49 Burde gå regelmessig buss hver time fra Henningsvær innom hopen til kabelvåg/ Svolvær 

40-49 Dagens bebyggelse mot marka spesielt rundt skolen og alterosen må ikke berøres. Vi trenger sentrumsnære friområder.

60-69 Den uberørte Kystnaturen rundt Kabelvåg må tas vare på.fortetting der vi allerede har hus og næring. B&E senteret må kunne finne andre råvareområder for å hente grus

30-39

Det burde settes klare, men store grenser både for markagrense, boligområder, vei og parkering.
Skal rækøya gis tillatelse til videre masseuttak må det også kreves/tilrettelegges for næring og industriutvikling. Oppdrett på land, fiskerinæring, annen næring som i hovedsak benytter havet som vei slik at transporten ikke øker stort 
gjennom kabelvågs gater.

30-39 Det bør tas hensyn til all tungtrafikken. Den tror jeg ikke vil bli redusert ved en evt. molo.

40-49 Det jobbes bra med planen  - positivt, stå på

60-69 Det kan med fordel settes opp benker og andre trivseltiltak på moloen, rundt torvet og skoletomta må evalueres grundig

30-39 DET MÅ GJØRES NOE MED VEIEN TIL BERGSRUD SVINGEN BOLIGFELT PÅ EIDET. VEIEN ER FOR SMAL OG DET ER IKKE LYS LANGS VEIEN, TROSS TELEFONER OG MAIL FRA FLERE I FELTET OVER FLERE ÅR. 

50-59 En bør hold byggninger som skal oppføres i en litt mer gammeldags stil å ikke ødelegg med glass å stål. Der er nok plass utenfor Kabelvåg til denne byggestilen 

60-69 En MÅ beholde kunst- og filmskolen og gjerne i tillegg få andre skoletilbud på høyere nivå. 

40-49
Fint at det tas tak i. Møteplasser og lekeplasser er det for lite av. Mer av dette vil gjøre Kabelvåg enda mer attraktivt for tilflyttere, og lettere å etablere et sosialt nettverk. Infrastrukturen i Kabelvåg sentrum/Rækøyveien er ikke 
dimensjonert for den trafikken som idrettshaller og masse/betongproduksjon skaper. 

30-39 Fjern industriområdet på rækøya. Det er Kabelvåg’s skamplett. 

70-79 Flott at innbyggerne får uttale seg. Tror det er viktig at den gamle kulturen sentralt i Kabelvåg bevares sammen med den nære naturen, både for nåværende og fremtidige innbyggere.

40-49

Flott med gågate på sommeren!
"Knytte sammen" Kabelvåg og Storvågan.
Skøytebane på vintern på torget.
Lekeplass



Til slutt
- Andre innspill eller kommentarer til planarbeidet? (105 svar totalt) 

Alder Andre innspill eller kommentarer til planarbeidet?

40-49

Flott med undersøkelse! Gjerne bruk den igjen når det foreligger konkrete forslag i planen! Kabelvåg trenger en ny giv! Gjerne en ny type visjon for utvikling. Kabelvåg er en god blanding av innfødte og innflyttere med veldig mye ulike 
mennesker på et lite område. Man har klart å beholde et varmt bomiljø i sentrum, men det trenger ny giv og stimulans ift å se mulighetene som er der. I sommer var det fullt av turister i Svolvær og Henningsvær, men helt stille og ingen 
aktivitet i Kabelvåg - sett utenfra. Tenke hele livsløpet - skal være godt å bo i Kabelvåg hele livet - og slippe å flytte i leilighet i Svolvær når man heller vil omgåes kjente i gatene i Kabelvåg. 

30-39
Folk trenger både hus og parkering når kollektivtrafikk er fraværende.
Ønsket tilrettelegging av bådeområde med stupetårn e.l. i Ursvika. Kanskje bålplass/Gapahuk i tilknytning. 

60-69 Forbedre veilys ved overgangene ved kirka og Marithaugen

30-39 Få bysykler

30-39 Få fram historien til Kabelvåg og ta vare på det som allerede eksisterer og ikke bruk tid og penger på nye moderne bygg - ta vare på gamlebyen i Vågan! Og når nye boligområder bygges, sørg for at det lages lekeplass! 

30-39 Få senket fartsgrensen i Revskaret og ved Eidet!

50-59 Få skifta lysene i gatelys når de er gående. Å at vi slipper å vente eller mase på ar de skal gjøre det. Utfor hos mæ er det vært svart i gatelys over 1 år å æ har ringt inn nesten 10 ganger . Men der er de slapp synes æ. 

20-29 Få trafikken ut av Kabelvåg. Få den lange traseen ved bygging av E10

50-59 Få tungtrafikken ut av sentrum 

50-59 Gjøre noe med torgt, slik at det blir mer funksjonelt

70-79 Grundig og godt tilrettelagt for høringer.

60-69 Grønn planlegging og mindre trafikk

60-69 Ha tilrettelegging av arbeidsplasser som et hovedtema i det som kalles for en byplan for Kabelvåg. Ingen by kan eksistere uten at at det er et pulserende næringsliv, da med unntak av en "soveby" 

50-59 Har ikke bodd så lenge i Kabelvåg, men synes den gamle bebyggelsen og særpreget ved Kabelvåg bør bevares.

20-29 Har ikke så mye mening om det.

20-29 Hele torget burde vært pusset opp noen bygninger rundt burde vært pusset opp, vi må få flere butikker ditt, gjerne en sportsbutikk med lofotaktivitetene og evt noen lokke store kjeder til å etablere seg med noe

40-49

Hvorfor var det aldri noen som vurderte å videreføre Plan 93? 
Svaret er vel ganske enkelt: Den er gjennomhulet de 10 siste årene hvor alle reguleringsplanene er laget i strid med denne planen og tilhørende lovverk. Og i tillegg er eksempelvis nye og kontroversielle reguleringsplanene brutt sine egne 
juridiske bindene planbestemmelser eller arealdisponeringer (Smedvika, Ursvika, Kreta og nå 12/107), og videre tilhørende og ingen ulovlighetsoppfølginger. Noen har tjent alvorlige store summer på disse omreguleringene av - i 
utgangspunktet -verdiløse strand-, frilufts- og kulturområdene og besparelsene rundt ingen oppfølging av ulovlighetene i etterkant.
Hvorfor bruke tid og ressurser på: 
1. Ny plan nå når det unike området Kabelvåg i grove trekk er rasert, føringene med firkantede kasseklosser er lagt (12/107, Kreta, Ursvika og høyblokka i sentrum) og alt av offentlig er fjernet fra sentrum. 
2. Hvis det i det hele tatt skal være vits med planer i Vågan må den del av administrasjon og politikere som ikke har kunnskap/ ærlighet/ integritet rundt planforståelse/ Pbl., forvaltningsskikk og det spesielt rettet mot kameraderi/ 
særfordeler og tilhørende "takk-for-sist" kampanjer til de som måtte si ifra. 
Ide: Bruk innsatsen istedet mot Lofoten som en kommune og send alle tilhørende ledere på obligatorisk kurs i forvaltningskikk (med utgangspunkt i linjene over), det i en mer profesjonell storkommune.
Så kunne dere da en gang i fremtiden laget en god plan som virkelig gjaldt for alle.
Plan 93 var unik - og det for det stedet i N.-N. med sannsynlig flest viktige kulturminneområder på nasjonalt nivå.
Problemet var bare at alt gikk i vasken for 10 år siden. Dagens ledelse har klare trekk mot "Joker nord" og filmen "Norske byggeklosser" som bør skrubbes og fjernes. 
Lykke til med n.te gangs planarbeid!

50-59
i forhold til veitrase, bør nytt og framtidsrettet tankesystem legges til grunn, Vi må og skal  kjøre mindre bil. altså mindre behov for vei. Begrens farta, sikker overganger fikse sykkelstier.

40-49
I Smedvika i Kabelvåg burde det vært anlagt en strand, etter mal fra Lovund, med en støpt betong-terskel hva Hvalkaia, via holmen og over til andre siden. Området innenfor terskel renskes opp, og det fylles på hvit sand, og det bygges 
tre-nivåer rundt man kan sitte på, og bruke som trapp. 

50-59
Ikke no, dere bryr dere kun om Svolvær og kabelvåg. Distriktet bryr dere katta i...ikke kan man bygge hus på normalt vis, minihus som kan gjøre at folk kommer inn på boligmarked på ett rimeligvis bryr dere ikke noe om, selv om de blir 
bygget etter tek 17.

30-39 Ikke tillat bebyggelse i sentrum som er høyere eller skiller seg vesentlig ut fra dagens bebyggelse. Planarbeidet bør også legge opp til næring og offentlig tjenesteyting i Kabelvåg sentrum. 



Til slutt
- Andre innspill eller kommentarer til planarbeidet? (105 svar totalt) 

Alder Andre innspill eller kommentarer til planarbeidet?

30-39
Industriområdet på Rækøya burde flyttes. Svevestøv, farlig sprengning og mye tungtrafikk, påvirker hverdagen negativt til alle som bor i Kabelvåg. Stor mengde tungtrafikk langs skoleveien er ikke forsvarlig. Det drives også med 
uforsvarlig sprengning, det er bare snakk om tid før det skjer en alvorlig ulykke! 

60-69 Innkjøring fra E10 må oppgraderes(2)

60-69 Inspirerende å bli involvert av «kommunen». Fortsett slik :-)

50-59 Jeg håper det settes klare føringer i utforming av eventuelle nybygg, slik at man beholder særpreget i Kabelvåg. Nybygget i Smedvika er et tragisk eksempel på hva som kan ødelegge idyllen. 

40-49
Jeg mener at det er av avgjørende betydning for trivselen til hele Vågans befolkning inkludert fremtidige generasjoner at marka bevares. Vi ser nå mange små inngrep her og der, og summen av disse gjør at tilgjengelig areal for nære 
friluftsaktiviteter krymper stadig. Dette er viktig å ta på alvor, for mange inngrep er umulige å reversere.

30-39 Jeg ønsker at Kabelvåg skal være godt vedlikeholdt og at naturen rundt skal i stor grad være slik den er. Spesielt Kabelvåg marka. Jeg ønsker også at Rækøya skal være et friluftsområde. 

40-49 Kabelvåg e drit kjedelig. Her må det penga inn hvis man skal forbedre byen. 

50-59 Kabelvåg er unik og skiller seg ut med trygge omgivelser, sosiale innbyggere.

30-39
Kabelvåg har mye potensiale og er et spennende området. Får at næring skal fungere her trengs det også å bli tilrettelagt for bla turister Da tror jeg kommer resten av seg selv. Med arbeidsplasser kommer folk som  vill bosette seg her. 
Igjen da kommer også kultur og alt annet til å blomstre.

40-49 Kabelvåg må ta vare på de eldre bygningene i sentrum og gjøre dem attraktive som både boliger og spennende næringskonsepter. 

40-49
Kommunen er før dårlig til og gjøre kommunen finere.
gress og avslutninger med veg og gang og sykkelvei thums down før og ta ikke bedre var på kommunen

70-79 Kommunen må se nærmere på veiløsning i Kabelvåg. For eks er Myrveien, deler av villaveien og Rækøyveien særlig utsatt for tungtrafikk som er særdeles belastende for beboerne i området. 

40-49 Kryssing av e10 ved avkjørsel til Mølnosveien. Redusert hastighet på E10 mellom revskaret og ørsnes. 

30-39
La det være mer størrelse på eventuelle tomter til eneboliger som ligger utenfor sentrums kjerne. Det vil skape større tilfredshet i nabolagene hvis vi unngår svolvær/ kreta modellen,hvor alle bor oppå og inni hverandre.  
Og ved utbygging av nye felt, må det være krav om lekeområde til barna.

70-79 Legg E- 10. Utenom Kabelvåg, og behold gammelveien som. Til lokal innkjøring til Kabelvåg. 🙏

40-49 Legge til rette for næringsutvikling og nye boliger i sentrum

60-69
Legge til rette for utvikkling av arbeidsplasser, sørge for å utvikkle kommunale arbeidsplssser.  Det vi ser nå er at flere fylkes og kommunale arbeidsplasser blir nedlagt. 18 sykehjemsplasser er tatt bort fra Marithaugen Sykehjem. Legge til 
rette for nærings og bolig utvikkling

30-39 Lykke til!

60-69 Marka må ikke røres. Det er den viktigste ressursen vi har. Derfor er alternativ c det beste alternativet når det gjelder vei!

50-59
Moloen er Kabelvågs mest benyttede tursted og burde fått belysning utover, samt rekkverk hele veien på innsiden. Se også ide om utfylling ytterst for grillsted/møtested sommerstid og "Sjøhusbyen ved moloen" 
https://filer.promonorge.no/8LuP97KL

30-39
Nye bygg og boliger bør tilpasses omkringliggende arkitektur i mye strengere grad. Det er viktig å legge til rette for flere felles grøntarealer og møteplasser, og ikke la utbyggere og kapital få trumfe igjennom med store byggeprosjekter 
som forringer den genuine sjarmen i Kabelvåg. Krysset fra E10 og inn mot Mathisvika bør gjøres noe med. Her ferdes mange barn og det kjøres for fort. 

50-59 Omlegging av veien inn i Mølnosen slik at sikkerheten for fotgjengere, sykkelister og biltraffik blir ivaretatt. Dagens inn-og utkjøring til og fra Mølnosen er livsfarlig både for onger og voksne! 

30-39 Oppbygging av Kabelvåg Torg. I dag er det bare trist, ser nesten ut som om det står for forfall med lite eller ingen aktivitet. Vi trenger å få til et samfunn som er i vekst. Det vil si mer næringsliv, mer aktivitet og en helhet av hele sentrum. 

30-39
Oppgrader torvet og fjerne steinene som er lagt ut som gjør det nesten umulig å bruke. Den glatte steinen til båtene er livsfarlig å trå på om vinteren med tynt snødekke.. Mere belysning, planter og finere sitteområder. Fikse kloakklukta 
fra kummene som er bygd inn. Flytte coopen til barneskola og tilrettelegge parkering i skolegården. Lage studenthybler i gammelskola. 

60-69 Opplæringsbasseng må på plass. Ikke mer trafikk i marka!!!

60-69 Positivt fortsett med flagget til tops

50-59 På grunn av stor tilflytting, trenger området boliger 

40-49
Rækøya burde absolutt vernes mot å bli rasert av graving, sprenging og deponering av masser. Slik det er i dag, ser jeg på området som utilgjengelig for di aller fleste. Adkomsten foregår gjennom et industriområde med en vannvittig 
trafikk, og etter at deponeringen kom i gang, så er det bare en vei inn og samme vei ut av området. -Spørsmålet er om det allerede er for seint å redde dette området.

30-39 Sett en stopper for masseuttaket på Rekøya. Aktiviteten hører ikke hjemme sammen med boligområder og tungtrafikken den medfører. Rekøya har potensiale til å bli et fantastisk natur og boområde i Kabelvåg. 



Til slutt
- Andre innspill eller kommentarer til planarbeidet? (105 svar totalt) 

Alder Andre innspill eller kommentarer til planarbeidet?

30-39

Skal Kabelvåg bevare sin sjarm, må det kjøres en konsekvent linje på byggestil i områder hvor dette er aktuelt. Dette gjelder spesielt sentrumsnære områder knyttet til havna rundt torget. Dette vil gagne Kabelvåg i det lange løp ved at plassen 
beholder sin sjarm, og turister får lyst til å stoppe innom. Dessuten bør Airbnb utleie begrenses for å unngå utradering av nabofellesskap. Ellers bør man tenke seg om tre ganger før man gjør store inngrep i Kabelvågmarka. Hva vinner vi, og hva 
vil bi da for alltid tape

30-39 Stien som går fra kirkegården til ungdomsskolen bør utbedres slik at unger fra Åvika og Kreta kan gå der for å komme til skolen.

60-69 Sykkelveier .

70-79 Synliggjøre hva som legges vekt på og gi mulighet til innspill underveis. Som denne undersøkelsen, men med forslag lagt inn til diskusjon.... 

60-69 Ta vare på Kabelvågs særpreg, men også legge til rette for utbyggere som vil næringsutvikle og leiligheter sentrumsnært. Viktig og få utvikle tomta til barneskolen. 

80-89 Ta vare på stedet som engang var sentrum i Lofoten på en bedre måte.slik at vi ikke er i skyggen av Svolvær og Henningsvær

70-79 Tida for rasering av natur - og kulturområder i Kabelvåg som f.eks på Rækøya, i Smedvika, i Ursvika og på Kreta bør være forbi. Politisk arbeid og forvaltning bør være  slik at ikke  innbyggerne føler seg hensatt til Sør-Italia.

60-69 Tilrettelegging for Utvikling av reiseliv på lokale premisser er og vil komme til bli viktig for fremtidig utvikling

50-59 Torvet har ikke den funksjon som kanskje var påtenkt, det er en lite tilrettelagt plass for handel/møtested.Bør omprosjekteres for å etablere et mer koselig torg der folk kan sette seg ned å møtes.

40-49
Trafikksituasjonen i Kabelvåg er elendig. Jeg skulle ønske det var tryggere å slippe ut ungene til fots og på sykkel, men i dag er det altfor uoversiktlig, dårlige fortau og mye tung industritrafikk. Den trafikale situasjonen rundt Coop Extra er også 
negativ for miljøet ved torget. 

70-79 Tungtrafikk fra næringsvirksomhet må separeres fra boligområdene.

60-69
Utvikle sentrum med restaurering og bruk av fengsel, sorenskriveren, lensmannsgård og annen bebyggelse samt parken og torget. Ikke ødelegge særpreget og alt som er ivaretatt, med nye bygg som det planlagte Canningen midt i sentrum, 
som vil forringe for trivsel og redusere attraktivitet betraktelig. Slike elementer kan konsentreres på egne områder slik det gjøres på Nakken øst og Kreta,  utenfor sentrum. Positivt med SKREI prosjektet som det er håp om blir realisert. 

30-39 Veien ned til Rækøya bør legges et annet sted, der er mye tungtrafikk med høy hastighet,gjennom boligområder, med mye barn og unge som ferdes til skole og idretts hall, dette er i tillegg til all trafikken som er til idrettsanlegg og barnehage. 

20-29 Veldig bra jobbet!

40-49 Veldig viktig at det ikke bygges mer innover marka! Vi har allerede lite natur mellom havet og fjellet. Fortett heller der det er hus og bygg i høyden. 

30-39
Vi behøver å bruke Mix lokalet til en hyggelig cafe/restaurant. Vi behøver å tenke på en visuell by og hygge, hvorpå befolkning og besøkende vil komme som følge av dette. Vi behøver flere områder som kan bygges ut nær sentrum til boliger 
og vi behøver et sentrum som ER ET SENTRUM. butikker, cafeer, restauranter, unike enheter som bidrar til at kabelvåg er noe eget, lokalt og annet enn Svolvær og Henningsvær. 

40-49

Vi må få Kabelvåg på kartet. Jeg tenker ofte over at Kabelvåg er en vakker perle gjemt mellom Svolvær og Henningsvær, to steder der det valfarter turister. Kabelvåg er unikt med sin vakre trehusbebyggelse, vi har noen, men for få butikker, 
Arbeidern, vårt eget kulturhus med italiensk pizzeria, økologisk bakeri, slakter, Brygga, glassblåseri, frisør, gullsmed, akvarium, gallerier, museumet, BUA, Lofotkatedralen, besøkshage, moloen, parken og så mye mye mer. Vi må vise dette frem 
til de som kanskje bare kjører forbi, tenk hvis vi kunne beholdt Innersia og Onkel Otto..Vi som bor her må bruke og bygge opp vårt unike sted. Og sørge for at byggverk tilsvarende i Smedvika aldri kommer til å skje igjen!! 

50-59 Vi må planlegge for en nær fremtid i et lavutslippssamfunn når det gjelder CO2. Det vil bety mindre privatbiler og mer tilrettelegging for sykkel og kollektivtrafikk. Tenker det er viktig å ha med seg når ny E10 planlegges. 

30-39 Vi må verne om marka og heller fortette området mellom E10 og havet 

30-39 Vi trenger basseng i Kabelvåg 👍

60-69 Viktig at man ikke legger hindringer i veien for utvikling av Kabelvåg Sentrum mht boliger og annen næringsutvikling i sentrum.

50-59 Viktig å fokus på et levende sentrum ved torget, spesielt matbutikk, når nyskolen taes i bruk. Bruke ressurser så nærhet til marka blir en reell bruksverdi for barna på skole og fritid.

40-49
Viktig å se på Trafikkavvikling / vei for nedkjøring til storvågan / SKREI fra E10 og ikke minst for avkjøring  fra E 10 til til nye Kabelvåg skole / barnehage. 
Legg til rette for boligområder og områder for næringsvirksomhet. 

40-49
Viktigt og bevare dagens høyde på nybygde bygg. 
Kom hit som folkehøyskole elev i -99 og det som jag blev betalt av finnes fortfarende i kabelvåg. Det autentiske som viser Lofoten gjenom generasjoner. Svolvær er ødelagt i den forstand med høye hus som ødelegger det autentiske.

30-39 Ønskelig med fartsdempere ned VOGNMANNSLØKKA. Skolevei og høy fart er dårlig kombinasjon. 

40-49 Ønsker fokus på trafikksikkerhet langs E10, for myke trafikanter, synes at gangsti er altfor nære veien mange steder..,

60-69 Ønsker gode fortau på stedet.


