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NOTAT: Oppsummering fra kartlegging på Bugøynes 

Møtested Bistroen på Bugøynes 

Møtetidspunkt/ramme 18.05.22, kl.14:00-15:00 

Deltakere 8stk 
 
Bård Ramberg 
Anne Randa, referent 

 

Møteagenda:  

Kartlegging i forbindelse med temaplanen Leve hele livet (transport, sosial deltakelse, samt 

respekt og sosial inkludering). 

Møtenotat: 

Generelt: 
• Kommunen bør komme til Bugøynes oftere for å få med seg hva som skjer 
• Til en annen gang: påminnelse én dag i forveien 
• Matserveringen på Bistroen er en suksess 

  

Transport: 
Mangel på boliger til eldre 
• Informasjon om boligpolitisk plan må ut til de eldre, også på Bugøynes 
• Noen ønsker å bo i en liten leilighet - Spørsmål: hvor skal jeg bo i Kirkenes når jeg blir eldre? 

o Frigjør boliger på Bugøynes om de eldre flytter til mindre leiligheter 
  

Flexbuss  
• Vardø-bussen inn til Kirkenes er viktig 

o Burde vært buss oftere fra Bugøynes til Brannsletta 
• Kan bestille Flexbuss, men det er tungvint. Burde gå faste ruter mandag, onsdag og fredag, 

uansett om det er påmeldte. Gjør det enklere. Opplever at det blir stående folk på Brannsletta 
som ikke kommer seg inn til Bugøynes. 

• Bør kjøpe billett fra Kirkenes til Bugøynes - dette  er billigere enn å kjøpe fra KKN kun til 
Brannsletta 

• Prisen for bussbilletter fra Bugøynes til Kirkenes er generelt sett for høye 
o Rabaterte priser for eldre, men totalprisen er likevel høy 

  

Lengde på gyldigheten av billetten 
• Hvis du kjøre billett på morgendagen bør den gjelde hele dagen, også for små ruter du tar i 

Kirkenes i løpet av dagen 
• Ønsker en billettautomat eller utsalg av billetter på kiosker e.l. 

  

Korte strekninger 
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• I Kirkenes trenger du app for å komme deg rundt - må ha billett på forhånd: dette er tungt for 
eldre folk. Mange har ikke smarttelefon. 

• Se på mulighet for billettautomat eller kunne kjøp billett på Narvesen eller lignende 
  

Komme seg rundt i Kirkenes 
• Noen kjører til byen 

o Vanskelig å finne parkering 
• Noen går rundt 

o Går greit å gå 
• Utfordrende å gå til Handelsparken/Spar Kjøp 

o For større praktiske ting 
o Da må man ha bil for å kunne komme seg rundt 

• Tannlege på Hesseng - tungvint å komme seg til Kirkenes 
• Bruker oppbevaringsbokser i sentrum, kunne vært flere slike 

  

Sosial deltakelse: 
  
• Manglende informasjon om arrangementer i Kirkenes - informasjonsflyten burde være bedre 

o Gi tilbud om transport slik at flere kan delta 
• Utfordrende å komme seg til arrangement i Kirkenes 
• Går greit å komme seg rundt i Bugøynes, men kan være utfordrende å komme seg fra 

Tyttebærsletta 
• Helselaget har mange arrangement 

o Yngre garde har trått til mer her 
• Hvordan får de informasjon om arrangementer til helselaget? 

o Facebook 
o Oppslag på postkontoret, butikken og Tyttebærsletta 

• Steder hvor eldre og yngre treffes på Bugøynes? 
o Basar 
o Idrettsaktiviteter 
o Turer gjennom helselaget (noen ganger i året) 
o Bruk av gapahuken (arrangement i regi av helselaget) 

▪ Da deltar også de eldre fra omsorgssenteret 
• Ønsker seg svømmebasseng på Bugøynes 
• Forslag om badebuss for at de fra Bugøynes skal kunne komme seg til Kirkenes 

o Kan benyttes av eldre og yngre 
o Kombinere med bade-bussen for skoleungene 

• Opplæring med data/IKT 
o Bård snakker om "Innsats for andre" som valgfag på ungdomsskolen 

  

Respekt og sosial inkludering 
• Fint at kommunen er her i dag, men kunne vært mer dialog 

o Savner utvikling 
▪ Eks. Eldreboliger slik at boliger på Bugøynes kunne vært frigjort til yngre 

• Snømåking - Utfordrende med snømåking på egen eiendom 
o Kan offentlige tjenester benyttes her? Mot betaling 

• Kontakten med kommunen er god - du får svar på det du lurer på 
• Kan ikke ta blodprøver og ulike undersøkelser ved helsesenteret, ønsker at det muliggjøres 

o Er bare mulig å gjøre dette hver 14.dag 
• Inkludert gjennom sin kunnskaper, i samfunnet? 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no


Postadresse:    Telefon:     www.svk.no 
Boks 406    78 97 74 00    postmottak@svk.no 
9915 Kirkenes 

o Kommer an på hvor mye man selv er på tilbudssiden 
o Fiskerinæringen: her går kunnskapsoverføringen av seg selv 
o "Jeg blir bedt om å sy!" - blir spurt 

• Ønsker mer fiskeriopplæring for yngre på Bugøynes 
• Synes dere at eldre respekteres i vårt samfunn? 

o Ja, dette sier flere at de føler at de er 
• Flere arbeidsplasser, desentralisert på Bugøynes 

 

 

 

Notat, datert 18.05.22 
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