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Mitt navn er Richard Pettersen, jeg er født å oppvokst å er 3.generasjon i familien bosatt i Svinndal. Jeg brenner for å 
er opptatt av Svinndals beste, noe det for meg virker som ikke kommunen er i planforslaget. Jeg er veldig takknemlig 
og vil gi all ros til Våler Kommune for den nye gymsalen. Men jeg er ikke enig i at alternativ 2 er rett 
fremgangsmåte i Våler fremover, da jeg er redd at resultatet av å bremse i Svinndal nå vil kunne gi dårlige elevtall på 
skole og barnehage over tid som igjen kan føre til nedlagt skole. Da blir den nye gymsalen ganske så bortkastet. For 
meg vil det være tragisk om ikke mine barn en gang kan gå på en trygg skole med meget gode resultater som jeg en 
gang kunne.

Dere MÅ overhodet ikke bremse i Svinndal, det renseanlegget kan dere bare bite i det sure eple å oppgradere så fort 
som mulig for det problemet blir ikke borte uansett. Å gi folk som vil bygge i Svinndal byggeavslag for å tro at di 
skal velge Folkestad istedet fks vil heller ikke funke. Jeg vil mene at de som vil bygge i Svinndal er som regel ikke 
interessert i å bygge på Folkestad istedet, de vil nok da heller trekke til andre kommuner å vi mister di skattekronene 
og kommunale avgiftene.   
Min klare mening til politikerne i kommunen er: Brett opp armene å oppgrader VA nettet i Svinndal , da kan dere gi 
klarsignal til Sæby’n som har lagt alle tegninger på bordet til dere på et nytt boligfelt i Svinndal som så vidt jeg vet 
også inneholder en barnehage. Dermed vil jaggu barnehageproblemet løse seg for Svinndal også.
Dette feltet ville gitt Våler mangfoldiene flere inntekter via skatt og avgifter også.

Svinndal har vært ei dugnadsbygd med en stå-på-vilje og evne til å få til ting sammen som di nedenfor 
Skjønnerødtoppen har misunnet oss i alle år så bruk de ressursene å hjelpa som finnes i Svinndal så kanskje endel 
jobber ikke blir så dyre som det ser ut som når dere får kostnadsberegninger fra store konsulentfirmaer….

Svinndal kan å Svinndal vil så bruk det for alt det er verdt kjære politikere, men for all del ikke brems ovenfor 
Skjønnerød. Gi heller gass!
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