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For å byggja opp under visjonen 
“Me løfter i lag” er det utviklea 

andre element, som titlar og bilete.

Figurane representerer det 
mangfaldet av menneske og yrke 

aldri nyttast færre enn tre og aldri 

at dei tydeleg løfter det eller dei 

Alle er tilgjengelege i både primær- 
og sekundærfargar.
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JOBBA I HÅ  
KOMMUNE?
SPENNANDE OPPGÅVER

TYDELEGE MÅL 
GILDE FOLK
TRYGGE RAMMER
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GODE BU- OG NÆRMILJØ 

Bustaden og nærmiljøet dannar ei ramme for  

dagleglivet. Bustadområdet er ein arena for sosial  

kontakt, og buforholda har innverknad på helse  

og trivsel. Det er viktig å legge til rette for gode  

bu- og nærmiljø for alle i Hå kommune. 

 

å legge til rette for vekst i tettstadene og delmålet  

om å sikre gode levekår og oppvekstmiljø.  

Konsentrasjon av bustadbygging i stasjonsbyane  

og Stokkalandsmarka stiller store krav til tilstrekkelege 

og gode grøntområde og uterom i tettstadene, og til 

utforming og variert samansetting av den nye bustad-

massen for å kunne ivareta bu- og nærmiljøkvalitetar. 

Gangforbindelsar til nabolag, grøntområde og uterom 

har betyding for alle delar av befolkninga, men barn,  

eldre og funksjonshemma er avhengige av korte og 

enkle vegar. Universell utforming inneber at alle skal 

kunne delta i samfunnet på like vilkår.

Dei gode bu- og nærmiljøa blir til i samspel mellom 

innbyggarane, fellestenestene kommunen yt og  

aktivitetar i lag og foreiningar. Sistnemnde tar ofte  

initiativ og gjennomfører tiltak som har betyding for 

nærmiljøet. Kommunen vil derfor støtte opp om desse, 

slik dei kan fortsette med arbeidet sitt. 

5.1 Lag og foreiningar 

Det er eit rikt organisasjonsliv i Hå kommune. Lag og 

foreiningar driv eit samfunnsnyttig arbeid som fremjar 

trivsel og verkar førebyggande. Arbeidet blir i hovudsak 

gjort av frivillige. 

Å oppretthalde og vidareutvikle barne- og ungdoms-

tilboda i det frivillige organisasjonslivet er viktig for  

å ha gode bu- og nærmiljø. 

For å legge forholda til rette, har kommunen gått inn  

med støtte til drift av lag og organisasjonar som driv 

barne- og ungdomsarbeid. Kommunen gir òg støtte  

til investeringar i idretts- og kulturbygg/-anlegg, særleg  

med sikte på gode aktivitetstilbod for barn og unge.

  

 

i arbeidet med å organisere tilbod til grupper som  

fell utanfor deltaking i sosial og kulturell samanheng.  

Lag og foreiningar, kommunale fritidstilbod samt  

kyrkjelege organisasjonar har ei viktig rolle i dette  

arbeidet ved at dei ofte legg til rette for aktivitetar.

Det må vere ei målsetting å integrere innbyggarar  

frå andre kulturar. Særleg vil dette vere viktig i forhold  

til barn og unge si deltaking i kultur- og fritidstilbod.

Eit anna verkemiddel er å organisere ein del av arbeidet 

i ein frivilligsentral. Frivilligsentralen er eit bindeledd  

mellom dei som ønskjer å gjere ein frivillig innsats  

i nærmiljøet og dei som ønskjer å ta imot ein slik innsats.

Frivilligsentralen skal fungere som ein møteplass  

mellom enkeltmenneske, frivillige organisasjonar og  

det offentlege. 

Målsettingar: 

• Skape trygge nærmiljø der innbyggarane tar ansvar  

  for kvarandre.

Strategiar: 

• Legge til rette for uformelle møteplassar, sjølvhjelps

   grupper og ubetalt nabohjelp for alle.

• Økonomisk støtte til lag og foreiningar.

• Regulering av areal til prioriterte bygningar og anlegg. 

VISSTE DU AT...?
 I Hå kommune har vi: 

 – 15 kommunale og 3 private barnehagar

 – 10 grunnskular

 – Rundt 1450 fast tilsette og 

    ca. 1080  faste årsverk

 – Rundt 26 000 inngåande fakturaer årleg

 – 125 leikeplassar

 – 140 km kommunal veg

 – 5500 piper å feia kvart 3. år

 – 712 landbrukseigedomar

 – 3 181 958 slaktekyllingar  

    (selde i løpet av 2013)      

 – 8789 mjølkekyr    
Kommuneplan 2014-2028 Kommuneplan 2014-2028
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For å gjera det litt enklare,  
har me laga nokre faste oppsett  
med  silhuettar som er  
tilgjengelege i både primær–  
og sekundærfargane.
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