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Hei. Mitt navn er Karl-Andreas Brundtland. Jeg 
bor i Svinndal sammen med min kone Charlotte og 
to barn. Vi flyttet hit fra Råde i 2014. Vi har 
renovert hus, giftet oss og fått barn siden vi flyttet 
hit til Svinndal. Eldste barnet vårt går i første klasse 
og minstemann på liten avdeling i barnehagen. Så, 
rett på sak! Vi begynner å bli bekymret for 
utviklingen  her i bygda. Når vi flyttet hit, ble det 
bygget hus og leiligheter her i stor skala. Det flyttet 
barnefamilier hit og etablerte seg sånn som vi 
gjorde. Vi kom fra en bygd i utvikling og flyttet til 
en i samme stil. Men denne utviklingen har stoppet 
opp! Nå er det byggestopp og det på grunn av 
kapasitetproblemer som kommunen har vært klar 
over i flere tiår.(!) Vi opplever viljen til å flytte hit 
til Svinndal og etablere seg som stor blant unge, og 
vi kjenner til flere som har forsøkt å få kjøpe seg 
tomt her for å bygge hus. Dette må jo være det 
største målet til kommunen, å få flere unge til 
bygda. Her står tomtene klare, kjøperne står i kø, 
med seg har de skatteintekter og små barn som 
bidrar til utvikling i bygda. Så er det kommunen 
som setter foten ned i form av et etterslep av 



utvikling av infrastruktur uten sidestykke. Vi synes 
det er leit å bo i en bygd der utviklingen stopper 
opp, og på sikt snur, på grunn av etterslep av 
kommunen. Er ikke skattekronene våre verdt det 
samme som de som bor i resten av Våler? Vi i 
Svinndal føler at vi blir nedprioritert sammenliknet 
med vestsiden av Våler (den delen som ligger mot 
Moss). Vi ønsker en fremtid for barna våre her, og 
med det krever vi fortgang i prosessen med vann og 
avløp! Det er rett og slett ikke holdbart det 
tidsperspektivet som ble lagt fram på møtet, tirsdag 
26/10-21. Dette vil i praksis si at byggingen kommer 
i gang om ca 3-4år. Til syvende og sist, syns vi det er 
demotiverende og trist å bo i en kommune som vi 
føler satser/prioriterer kun i den ene delen av 
kommunen. Når er det Svinndal sin tur? Nå som det 
er byggestopp så stopper store deler av tilflyttingen, 
dermed faller antall barn i barnehagen på sikt, 
deretter i skolen. Da er ballen i gang og resultatet 
kan bli nedleggelse av skole, noe som vil bli 
katastrofalt for videre utvikling av Svinndal! Med 
dette håper jeg dere forstår bekymringen til en 
barnefamilie fra Svinndal som også vil se den neste 
generasjonen vokse opp her. Hilsen Karl-Andreas 
og Charlotte Brundtland. 
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