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Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier. 

Spørsmålene er hva slags samfunn vi vil ha, og hvordan vi skal komme dit. 

Siden planen er viktig for alle som bor og jobber i kommunen, har vi satt av god tid til å hente inn 

innspill. Hele første halvår 2019 har det vært kjørt ulike prosesser for at flest mulig skal få si sin 

mening. 

I løpet av våren arrangerte vi 3 store folkemøter; ett møte for hver av de tre satsningsområdene i 

planen. By- og distriktsutvikling, Helse og livskvalitet og Næring, nyskaping, kunnskap og 

kompetanse. På møtene stilte hele 22 innledere, og 270 innbyggere var i løpet av de tre møtene med 

og bidro med sin kunnskap og sine meninger. Fokuset på møtet var hvordan vi vil ha det i Harstad i 

fremtiden. 

Barn og unge er involvert gjennom et eget opplegg. 5.-7. trinn på alle kommunens skoler ble invitert 

til å delta med tegninger av hvordan de ønsker å ha det i Harstad i fremtiden. Videre hadde 

ungdomsrådet et eget møte der vi fikk svar på en rekke spørsmål om hva de mener skal til for at 

Harstad skal være et bedre sted å være ung i fremtiden. 

For at flest mulig skulle ha mulighet til å si sin mening hadde vi også en digital undersøkelse på 

kommunens nettsider. Her spurte vi om hva folk mener gjør Harstad til et attraktivt sted å leve, 

arbeide og besøke. Videre lurte vi på hva som kan gjøre Harstad enda mer attraktiv. 

Etter alle innspillsmøtene og gjennomføringen av spørreundersøkelsen har vi fått ikke mindre enn 

3600 innspill fra kommunens innbyggere! 

 

 

 

I denne rapporten finner du alle innspillene fra vår digitale 

spørreundersøkelse slik de kom inn, samt oppsummering av disse. 

 

 

 

 

Vi ønsker å takke alle som har tatt seg tid til å stille på møter, svart på nett og bidratt med tegninger. 

Dette er grunnlag for samfunnsplanen vår! 
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Om undersøkelsen 
 

Hvem har svart?  

Totalt har 430 innbyggere svart på spørreundersøkelsen. 

 

 

Andel svar fordeler seg etter andel innbyggere i det enkelte boområde som vist under. 
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Vi spurte: 

På en skala fra 1 til 6 der 1 er dårlig og 6 er svært bra – hvor attraktivt opplever du at det er å leve, 

arbeide og besøke Harstad kommune? 

 

 

 

Gjennomsnitt:   LEVE 3.53  ARBEIDE 3.7  BESØKE 3.33 
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Å leve i Harstad 
 

På en skala fra 1-6 der 1 er dårlig og 6 er svært bra - hvor attraktivt opplever du 

at det er å LEVE i Harstad kommune? 

3.53 

 

 

Nevn opp til 3 årsaker som i dag gjør Harstad til et attraktivt sted å leve 
 

 

 

 

Når Harstads befolkning vurderer hva som gjør det attraktivt å leve i sin kommune er det enkelte 

faktorer som nevnes ofte. 

Ordet nærhet går igjen i mange av innspillene. Nærhet til jobb, familie, butikker, natur. Korte 

avstander og lite transporttid. Kort vei mellom det urbane bylivet og landlige omgivelser samt 

fantastisk natur.  

Det at Harstad er en BY blir trukket fram som noe positivt, og spesielt at det er en SMÅBY, i en setting 

der omlandet er ruralt og byr på uante mengder natur. Muligheten til å benytte seg av de urbane 

tilbudene som Harstad kan by på, og samtidig ha naturen «utenfor stuedøra» er noe som skiller 

Harstad fra de større byene i Norge. Gode restauranter, kaféer, butikker og service er det mange som 

nevner. Særlig Kanebogen senter går ofte igjen.  

Småbykvaliteter som oversiktlighet og trygghet. God oppvekstby. Familieby. Men også universitets- 

og studentby. 
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Det er positivt at Harstad er en BY I UTVIKLING. Veipakken med tiltak for kollektiv, gående og 

syklende, veiforbindelse i øyriket, oppfølgingen av sentrumsplanen. 

Mange nevner gode jobbmuligheter, kombinert med relativt lave boligpriser, full barnehagedekning 

samt gode barnehager og skoler som en faktor til at Harstad er et attraktivt sted å leve. Ny Harstad 

skole nevnes flere ganger. Sykehus i byen. Livsgledesykehjem. Kort vei til flyplassen. 

Svært mange nevner NATUREN som en årsak til trivsel i Harstad. Turmuligheter og friluftsliv, fjell, 

hav, skjærgård, marka. Tilrettelagte stier, benker og gapahuker. Utsikt og frihet. Aktiviteter som 10-

på-topp. Kort avstand og tilgjengelighet. Beliggenheten i regionen, med kort vei til f.eks. 

Lofoten/Vesterålen. Folkeparken utmerker seg som et område folk setter pris på. Også 

Kvæfjordløypene og Sollia alpinsenter er nevnt av mange. Og når vi snakker om natur; overraskende 

mange trekker fram klimaet som en faktor til trivsel. 

FRITIDSBYEN Harstad. Kultur-, idretts- og fritidstilbudet. Kulturhuset, festivalene, kino, bibliotek. Et 

bredt idrettstilbud. Grottebadet og Sams lekeland. Turmuligheter. Sykkelpark. Og FOLKAN. Ildsjeler 

og engasjement. Folk som vil noe. Trivelige folk. Naboer, nærmiljø, venner. Byen er fin og naturen 

fantastisk, men det er folkan som gjør stedet. 

 

Korte avstander, godt service- og kulturtilbud, lett 
tilgjengelig natur. 

Nydelig og ren natur, nærhet til flyplass, 
oversiktlig by 

Naturen, nisjebutikker og at man kan se havet 
(enn så lenge). 

Fritidsaktiviteter for barn og unge.  

Folkeparken 

Gode turmuligheter, Nærhet til sjøen, Gode 
fritidsmuligheter for barn/ungdom 

Bra skole, bra helsetilbud og by i utvikling 

Kulturby, Familieby og kort vei til naturopplevelser 

Nærhet til spektakulær natur, og (personlig grunn) 
nærhet til familie 

Flott natur, nærhet til det meste, det meste av 
butikker 

Naturen, kulturtilbud og servicetilbud 

Nærhet til variert natur, stabilt klima, kulturtilbud 

Gode turmuligheter, universitetet midt i sentrum 
og et greit kulturtilbud 

Naturen 

Flotte og nye barnehager, med nesten full 
dekning! Kollektiv tilbudet er blitt bedre!  

Naturen, menneskene og tilgjengelighet 

Kulturtilbudet, familie, natur 

Festspillene, Bakgården Kanebogen senter  

Harstad har en fantastisk lokalisering, nærheten 
til naturen og friluftslivsområder er suverent. 
Trygt og godt nærmiljø. 

Kulturhuset, naturen, gode kaféer. 

Passe stor by, Nærhet til natur, Arbeid her 

Folkeparken/nærhet til turområder. 
Shoppingmuligheter.  

Folkeparken, naturen og kulturen 

Natur, kultur, klima 

Bor her fordi det er heimbyen min 

Familie, venner, fagforeningene  

Naturopplevelser 

Nærhet til natur 

Naturen, nærhet til barnehager, skoler og sentrum 
med levelige priser.  

Fantastisk natur. Hyggelige folk. Forholdsvis lite 
kriminalitet. 

kafeer, venner, natur 

Fjellan, fuglan og folkan 

Passe stor by, trivelige mennesker som bor der og 
fin natur overalt 

Kort vei mellom sentrum og friluftsområder. 
Mulighet for et rikt kulturliv. Store stillinger i helse 
og omsorgssektoren. Livsgledehjem! 

Familie, venner, jobb 

Fantastisk flott natur og skjærgård. Gode 
turløyper. Variert kulturliv. 

Lave Boligpriser 

folkeparken, olaåsen gård, sam, grottebadet 

Sjøen og utsikt 

Kort vei til alt, nærhet til natur, aktivitetstilbud for 
voksne og barn  



8 
 

Kort vei til naturen, folkeparken,  

Folkeparken, veipakke, gode restauranter/kafeer 

Barnehager, kulturhus, folkeparken 

Nærheten til vakker natur 

Turområder, barnevennlig, kultur/mat  

Naturen og folkene 

Fin natur, mange turmuligheter 

1: Akkurat stor nok til å ha de tilbudene man 
ønsker i en by. 2: Fantastisk natur rett utenfor 
stuedøren. 3: Trygt sted for barn og unge å vokse 
opp. 

Kulturtilbudene, nære friluftsområder, klima 

Godt utvalg innen handel og beliggenhet. 

Nærhet til by, fjell og hav 

Flott natur, nær familie 

Liten oversiktlig by - bra for barn å vokse opp i, 
forholdsvis lite snobberi, nærhet til marka, 
folkeparken, alt man trenger av servicetilbud  

Fine turområder rett utenfor døra, nærhet til ha et 
og et koselig småbypreg.  

Ikke for stor by 

God mat, hyggelige mennesker, fokus på lokale 
bedrifter 

Familie, natur, Harstad skole 

Fint for familier, trygt, nært natur 

Lite arbeidsledighet, vakker natur og et bra 
kulturliv. 

Folkeparken. Folket. Nærheten 

Greie boligpriser, en del spennende jobber innen 
kultur, ikke kommunale. Gourmet-mulighetene, 
håper det dukker opp nytt etter de som har gitt 
seg 

Familie som bor her, nærhet til havet og marka, 
fritidsmulighetene 

Fin natur, trygt, rolig 

Kanebogen senter, sjøkanten senter og Sollia 
alpinbakke 

Restauranta, bakgården, glød va veldig bra! 

Nupen, gressholman, gangsåstoppen, kanebogen 
senteret 

Naturen, kort vei til det meste, trygt  

Skiløypene til "Kvæfjordløyper".  De beste i Nord-
Norge!  

Varierte fritidstilbud, nærhet til hav og fjell, 
multikulturell 

Naturen 

Naturen rundt, Amfi Kanebogen, Folkeparken 

ingen 

Kultur idrett, natur 

Folkeparken, biblioteket, Grottebadet 

Natur, folk, nært havet 

Natur, folk, familie 

Liten by, helt grei 

Nærhet til «alt», fysisk romslighet 

Æ bor på utsia av bomringen. 

Kanebogen senter, nærhet til hav og natur,  

1, Ny Harstad Skole. 

Har fastlege, utdanningsinstitusjoner og fin natur 

Harstad har mange fine områder. 

Fjell, havet og miljøet 

Liten og oversiktlig by. 

Fine friluftsmuligheter. Gode muligheter for 
Havfiske. Endelig har byen fått en Ishockeyklubb. 

Naturen, korte avstander, 

Crossfit Harstad, naturen, kulturhuset 

Kort vei til alt. Ingen kø. Flott natur 

Studentmiljøet, Grottebadet og turmulighetene 

Barnevennlig. Nærhet til vakker natur. Rimelige 
boligpriser sammenlignet med andre steder i 
landet. 

Rolig,  

Kulturelle miljøet, nærhet til sjø og fjell og at 
kommunen satser på å utvikle sentrum 

Mulighetene naturen rundt gir, høvelig bra 
kulturtilbud.  

Naturen, jobben og venner 

Fjell, UiT og kommende sykkelpark 

Naturen, gode restaurant/kafeer å velge i, 
grottebadet,  

Venner og familie, nærhet til naturen og gode 
parkanlegg(folkeparken), bra barnehagetilbud 

Fin natur, godt utvalg i butikker, kulturhuset 

Kort vei til det meste. / Pen natur. / Nordlendinger 
er greie folk. 

Samhold og engasjement fra innbyggerne. 
Nærhet til natur. Vekstmuligheter.  

God natur. Hyggelige mennesker.  

Favoritt idretten min finner sted i harstad, ikke så 
dårlig vær,  

Turmuligheter, grottebadet 

Naturen m/ Ti på topp,  

Kvæfjordeie, familie, folkeparken og et godt 
samhold 

Flott natur, gode butikker og et bredt kulturtilbud 

Byen er ikke for stor. Bra med kafeer og 
restauranter i byen samt velassortert kjøpesenter 
på Kanebogen. By i vekst 

Nærhet til fjell/sjø/turstier/skiløyper/alpinanlegg. 
Godt kulturelt tilbud i forhold til størrelsen på 
byen. Mange aktiviteter for barn. 
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UiT, naturen  

Gode turområder, tilbud til det meste i 
overkommelig nærhet, passe stor by. 

Kulturhuset, Bakgården, Grottebadet. 

Grottebadet, fjell, snø  

Godt kulturtilbud, nærhet til natur (fjell og sjø) 

1: Nær tilgang til nydelig natur (Skiløyper, 
Alpinsenter). 2: Kulturarv (Trondenes, Anna 
Rogde, o.l.) 3: Equinor.  

Fin natur, opprusting av veier, lett tilgjengelig 

Kanebogen senter, naturen, turområder 

Fine turområder og en del fritidstilbud for barn og 
unge. Også arrangementer ute. Fin by med fine 
cafeer og butikker. Der man finner alt man 
trenger.  

Korte avstander til jobb, fin natur, sikker plass å 
bo 

Natur, vinterklima,  

Idrett, turløyper, kanebogen senter 

Natur. Innbyggere. 

Naturen  

Nærhet til natur, oversiktlig samfunn,  

Natur/friluftsliv. Kulturtilbud. Offentlige tjenester. 

Folkeparken, Kanebogen stadion, Havet 

Natur, fotboll, Xxl  

Fin by, gode tilbud privat og offentlig, passe 
størrelse 

Natur og småby 

Miljø, bussforbindelse 

Naturen, bystørrelsen 

Sentrale funksjoner som sykehus og andre 
tjenester og institusjoner som politi, UiT, 
kulturhuset, plan for sentrumsutvikling, 
variasjoner i arbeidsplasser  

Håndballmiljø, jobb, kino 

Folk, havet og nærhet til natur 

Naturen, kulturliv, oppvekst 

Hyggelige mennesker. Godt utvalg av butikker 
men bekymringsverdig at flere legges ned. 
Mulighet for å bo landlig i nærhet til byen 

Nærhet til naturen 

Slalom, Ski og båt. 

Fritidstilbud for barn, trygg bydel, friluftsliv  

Nærhet til natur, vinterklima, passe stor by  

Naturen, nærhet til sykehuset, godt kulturelt 
tilbud 

Arbeidsplasser. Natur. Kultur 

Parken.  

Beklager, jeg ser ingenting attraktivt ved byen 

Naturskjønt, barnevennlig og trygt  

Naturen, folkene og ? 

naturmuligheter, idrettsklubber, menneskene 

Satsing på nye skoler, nye kjøpesentre, naturen 

Nærhet til natur og fantastisk utsikt. Korte 
avstander til det meste. Rikt kulturliv.  

1)Flotte turområder!2)Fine smågater i 
sentrum!3)kulturhus 

Finner ingen årsaker. 

Planer om ishall. 

Tunellen som binder 3 øyer sammen i øyriket. 

Flott natur, nær flyplass, bra kulturliv 

Absolutt ingenting er bra. Og det er takket være 
politikken som kjøres i Harstad. 

Kommer ikke på noen  

Passer stor by. Hav. Natur 

Nærhet til naturen koselig småby, bra utvalg 
butikk/ kafé  

Nærhet til natur, greie boligpriser, kort vei til det 
meste. 

Beliggenhet, størrelse og fritidstilbud. 

1) Naturen nærhet og tilgjengelighet 2) trygghet 

Fin natur, harstadpakken, menneskene 

Nærheten til naturen, utsikt over fjell og hav, 
trygghet 

Natur, hav gode restauranter  

Områdene rundt Harstad 

Nærhet til naturen - fjell og fjære, attraktivt 
handelssted med potensiale, Bakgården - 
konserter, marked og masse liv.  

Nordlys, det fellese ønsket om å utvikle byen og 
ildsjeler som får ting til å skje 

Harstad innebandy klubb spiller på elitenivå. Alle 
sykehjem og bosenter er livsgledehjem. Harstad 
har naturen rett utfør døra.  

Natur, senter, miljø 

Bomring, dårlig planlegging av harstad pakke, for 
lite rundkjøringer. 

Natur, kulturtilbud, restauranter/kafeer 

1) grottebadet, sam lekeland.  2) 
kanebogensenteret. 3) byen 

Lett tilgang til naturen for alle, gode kulturtilbud, 

Familie, venner 

Lite rushtrafikk, mange fritidstilbud til barn, greie 
huspriser 

Folkeparken, jobbmuligheter, befolkningen 

Bakgården, idrett, kanebogensenteret 

Nærhet til sjøen, naturopplevelser, handelsbyen 

Fin natur omkring som er lett tilgjengelig. 
Midnattssol og nordlys. Sjøen rundt.  
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Rart spørsmål. Menes det Harstad by eller 
Harstad kommune. Som "øyboer" er jeg ikke 
tilfreds med kommunens pengebruk på Harstad 
by. 

Friluftsliv, liten by, fritidstilbud 

Naturen, lokal forankring, stille og rolig 

Relativt trygg by, nærhet til fjell og hav 

? 

Harstad skole, Harstad Travpark, Kulturhuset.  

Kulturlivet, arbeidsmarkedet, oppvekstvilkår 

Omland (nabokommuner), natur, infrastruktur. 

Naturen, jobb, festivaler 

Passe stort, familievennlig og Sollia  

Full bhg dekning, ny harstad skole, veipakken 

Noe som IKKE er bra er HØY eiendomsskatt. 
Dobbel bomring siden vi har to biler 
(småbarnsfamilie) 

Flott by 

Gode bomiljø, tilgjengelige helsetjenester, ikke for 
stor by 

familievennlig, flott natur og flotte folk 

Fantastisk omland for friluftsliv. Folkeparken. Fin 
skjærgård for fritid på havet. 

Mange turmuligheter, kulturtilbud, fredelig 

Sørsiden, shopping og Harstad er en BY 

Nærhet til friluftslivet, nært til Lofoten/vesterål, 
UiT 

Tilgang til hav og skog, Kanebogensentere, 
Bakgården 

Turterreng. Mulighetene for sykling i 
Harstadpakken. Passe stor by 

Nærhet til alt- lite kriminalitet - frisk luft 

Familien bor her, fin natur, kort vei til det meste 

Friluftsmuligheter (folkeparken, naturområder, 
fjell osv), UIT og kultur- spisemuligheter  

Jobb, sosiale tilbud, trygt. 

Sollia, sams, bark 

Natur,festivaler,sams lekeland 

Kjøpesentra med godt utvalg, svømmehall og 
gode turmuligheta 

Naturen 

kanebogen senter  

Kvæfjorløyper, folkeparken, mange fjell å gå på 
sommer som vinter 

Naturen, folket og beliggenhet  

Natur, jobb, kultur 

Fin størrelse på byen og det meste man trenger 
(servicemessig, sportsaktiviteter og handelstand) 
er tilgjengelig i nærområdet. Kort avstand til 
vakker natur og fine naturopplevelser. Jeg er 

gravid og tenker Harstad er en fin by å få barn for 
mange av innbyggerne er i samme livssituasjon 
som meg.  

Natur, familie, havna 

Folkeparken. Veipakken. Kulturhuset 

Barnehage i nærområdet, attraktiv universitetsby 

Liten kommune, de støtter idretten og bare det å 
spørre innbyggerne er jo helt utrolig 

Folkeparken, kulturtilbud, menneskene  

Nærme naturen 

Sollia, landets fineste kino, grotebadet. synd d er 
for dyrt for en barnefamilie) 

Mange flotte turmuligheter,  

Kunst, kultur, skole 

Idrett, kultur, jobbmuligheter 

Jobb, natur og størrelsen i byen. 

Naturen, utsikten 

Kulturhuset, militære.  

Natur,miljø og  trygghet for barn,  

Sykehus, gode jobbmuligheter og mange butikker.  

Nærhet til havet, unik omliggende natur, rikt 
kulturliv 

Natur, jobb, skole 

Familien, naturen, passe størrelse på byen 

Stillhet, fjord, fjell 

Ro, flott natur og mye trivelige ekte mennesker.  

Natur  

Naturen, havet, øyriket 

Nær naturstier, trygt kommunestyre, Harstad 
sykehus 

Folkeparken, kulturhuset,  

Nære natur,sykhuset,Kafetilbud. 

De flotte omgivelsene for ulike fritidsaktiviteter  

Nært til butikk, fritidsaktivitet og natur 

Naturen, trygghet, størrelsen 

Flotte naturområder, nære avstander, flotte 
arrangementer (f eks ti på topp, 
utearrangementer o.l.) 

Nærhet til natur, gode barnehager, gode 
arbeidsmuligheter 

Liten by, lite kriminalitet, fin natur 

Naturen Folket kulturhuset 

Aktiviteter  

1.Fin natur. 2. Skoler. 3.Sentralt i nord 

Harstad as a town is very ugly, however the area 
around, with the nature, nice landscape and sea 
nearby is what make it a nice place to live.  

Natur, natur, natur 
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Lite og oversiktlig. Korte avstander. Naturen 

Fantastisk utmark, tilgjengelig boligmarked og 
hyggelige folk  

gode forhold for familie med barn; 
grottebad,lekeland, skiløyper,alpinanlegg osv. 
Store kjøpesenter gjør gandel effektiv og enkel 
med små barn. Nærhet til skog og mark/ 
mulighetene til friluftsliv. 

Kulturhuset, skoletilbud/UIT, skiløyper om vintern 
og stier og fjell ellers i året. 

Småby (har det man trenger til daglig, men 
samtidig "easy living") og nært naturen. Er strengt 
tatt ikke byen som er så attraktiv, men folkene 
som bor her. 

Folkeparken, Wårinn på SFO, Sollia 

kultur 

Allsidige tilbud året rundt for en aktiv familie. 
Mangfoldig næringsliv. Gode tjenester. 

Natur, servicetilbud, boligpriser, god brøyting, et 
rolig tempo 

Folkeparken, naturen rundt, Kanebogensenteret  

Kulturtilbudet, oppvekstvilkår, nærhet til flyplass 

Nydelig småby ved havet.  

Natur og turområder, beliggenhet midt i Nord-
Norge, Harstadpakken med tunnel, gang og 
sykkelveier 

Trygt for barn å vokse opp-nærhet til natur-Sollia 

Naturen m folkeparken, fin størrelse på byen, bra 
klima. 

Nærhet til natur, gode oppvekstvilkår for barn, 
festspillene 

Familie, natur, potensial 

Nærhet til hav og fjell, "Happeninger" i sentrum 
(festspill, bakgården osv) venner og familie. 

Hyggelige mennesker. Jobb.  Skole 

Trygt for barn å vokse opp, nært skog og fjell, 
flotte turområder uten å måtte kjøre langt ut av 
byen 

Kulturlivet og kulturtilbudet, kjøpesentrene og 
naturen(beliggenheten) 

Kulturopplevelser, flott natur, nærhet til flyplass 

Trygt for barna, passe stort, har det meste vi treng 
her 

Natur, havet, uit 

Små avstander. Festspillene. Grottebadet. 

Turløyper, kino og godt bibliotek 

Vi har en unik kino. Arkitekten har også tegnet 
Ishavskatedralen og Harstad kirke. Burde være et 
kulturminne for byen på linje med for eksempel 
Adolf-kanonene 

Natur, natur og natur 

Bakgården, Kulturhuset og naturen 

Naturen, nærhet til alt, at det ikke er større 

Flott natur, rikt kulturliv 

Jobb, familie, trygt 

Folkeparken, variert natur, folk 

Kanebogen senteret, Grottebadet og Universitetet 

Liten by, små avstander, nærhet til slekt 

 Naturen, Sollia, Grottebadet.  

Natur, næringsliv og i stort gode kommunale 
tjenester 

arbeidsplasser, friluftsliv og fritidsakiviteter 

Folkeparken, grottebadet og at avstandene ikke er 
så store.  

Natur, familie, UiT  

1."oppegående" kommunal/politisk ledelse. 2. 
God service på de fleste plan. 3. Man får lett tak i 
alt man trenger. 

Flott natur, spennende butikker/kafeer og en flott 
skole/barnehage i Sørvik/Gausvik. 

Kort vei til fint turterreng. Bra kulturliv. 

Nye Harstad skole, Grottebadet, Sollia alpinanlegg 

Naturen, folket og forestillingene på Kulturhuset 

Hav kyst fjell - natur 

Gode jobbmuligheter, god kommunikasjon, gode 
kulturaktiviteter 

Folkeparken 

Fin natur. Få folk. Hærens musikkorps. 

Nærhet til gode turmuligheter, kulturopplevelser, 
greit utvalg av butikker til ulike formål 

Godt butikkutvalg med flere kjedeuavhengige 
butikker, kompakt sentrum med små avstander, 
kort avstand til flyplass 

Kort vei t byen...gratis parkering på 
sentrene...mange forskjellige butikker 

Nærhet til det meste, flotte turområder, 
engasjerte flotte folk.  

Kulturhuset, Folkeparken, Kanebogensenteret 

Har familie her, jobb her og hus her 

Nærhet til naturen, sykehuset, aktivitetssenter for 
eldre 

Tilgang til Natur, varierte butikker, passe stor by 

Ingen konkrete. 

Naturen som omkranser byen. Sjølinja. 'Byen' 
holder på å åpne seg og folket med..   

Kulturlivet, spiseplassen, natur m gode 
turmuligheter 

Naturen, småbyidyll, lojalitet 

Nærhet til naturen, oversiktlig, trygg 

For meg fordi jeg er herfra, fin natur, passe 
størrelse 

Naturen, vi har en fantastisk skole (Medkila), godt 
tilbud av (fritids-) aktiviteter 
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natur, klima og familie 

Naturen, Kulturlivet og sykehuset 

Naturen, barnevennlig,  

Natur, kulturby, mye rimelig/gratis tilbud innenfor 
kulturarrangement slik at alle kan være med.  

Mange ulike tilbud innen idrett, flott natur og 
tilrettelagte turområder, bra utvalg av butikker. 

Natur, folk, håp 

Flott natur, by i utvikling m/ vegpakke og butikker, 
kulturliv 

Mange gode ildsjeler og positive personer som tør 
og vil noe. En fantastisk natur, både fjell, skog og 
skjærgård. Oppleves som en trygg by. 

Nærhet til naturen, gode forhold for 
fritidsaktiviter og kulturlivet. 

Havet, naturen og at det er en by - mer å gjøre 
enn i tettstedene rundt 

Trygt, godt kulturtilbud, natur 

natur handel unn harstad 

Familien min, natur og fin by.  

Natur, kino, kulturliv 

Skitilbud (Sollia, div løyper), kulturhuset, 
grottebadet 

Naturen/ Familievennlig/ Fasiliteter 

Harstadpakken med satsing på myke trafikanter, 
godt kulturtilbud, muligheter for natur og 
friluftsliv 

Godt kulturliv, fin natur , gode fremtidsutsikter 

Friluftsliv, friluftsliv og friluftsliv 

Trygt - sykehus-kultur-gode turmuligheter med 
benker og videre. Koselig.  

Naturen, kulturlivet, trygt for småbarnsfamilien 

Godt kulturtilbud 

Ren og frisk luft Flott natur. Ok kjøpesenter 

Ikke, en, eneste. 

Miljø, Skole, byen 

Harstad er ikke en attraktiv kommune! 

Folkeparken, kulturhuset, festivaler (festspillene 
og bakgården.) 

Folkeparken, trygghet og korte avstander til 
naturen. 

Bra kulturliv, fint for familier(familievennlig) og 
fine muligheter for friluftsliv 

Vakker natur, nordlys og midnattsola, flotte 
kafeer og restauranter 

Trondenes 

Kulturhuset.  Grottebadet. Folkeparken.  

Naturen, fast stilling, kort vei til butikk og jobb 

Lett tilgang til naturopplevelser. Nærhet til 
flyplass. Lokalt sykehus. 

Naturen, folkene og kulturlivet 

Trygghet, kulturliv og tilbud 

Nærhet til by, hav og natur.   

nærhet til fjellet, næret til havet (turområder), 
nært flyplassen 

En rolig småby, Harstadpakken (bedre forhold for 
myke trafikkanter), godt kulturtilbud, Folkeparken 

Folkeparken, Grottebadet, Kulturhuset 

Naturen, lysløypa i Folkeparken, midnattssola  

Fin natur. Gode naboer. Gode fritidsaktiviteter 

Fantastisk natur, rikelig med kulturtilbud, trygt 
grunnet forholdsvis lite vold 

Naturen, familie og menneskene i byen. 

Natur  

Naturen tett på det urbane, kulturby/godt 
kulturtilbud, familieby 

Har «alt» som en by skal ha, fin natur, mange 
muligheter for aktiviteter, familieby 

Natur/friluftsliv, gode jobbmuligheter, gode 
oppvekstvilkår/fritidsmuligheter 

Naturen,  kulturen og et godt sykehus  

Familie, gressholman, Festspillene.  

Lite samfunn. Oversiktlig. Flott omland. 

Nærhet til flott natur og terreng. Oppleves som en 
rolig,  fredelig og sikker by å bo i. Bra tilgang på 
nødvendige varer og tjenester. Korte avstander til 
sentra.  

Kanebogen senter 

By i stor vekst og utvikling, nærhet til natur,  

Godt servicetilbud. Fint turterreng. Godt 
kulturtilbud 

Nærhet til naturen. Gode kultur og fritidstilbud. 
Hyggelige mennesker 

Naturen, Sollia alpinsenter, kulturhuset og 
grottebadet, Sam lekeland. 

Barnehagedekning + pedagognorm, nye skoler, 
nærhet til naturen + folkeparken 

ingen, ingen, ingen 

Natur, nærhet til havet, uit 

naturen,lite innbyggertall og godt foreningssliv 

Idrettstilbudet for barn og unge, en kompakt by 
og flyplassen på Evenes 

Nærhet til familie 

Skjer mye hele tiden, kulturlivet, har det man 
trenger 

Nær tilgang til naturskjønne steder (fjell, kyst). 
Oppvekst vilkår. Kompakt, praktisk. Trygg med 
livskvalitet.  

Familien, fjellene, naturen 

Rolig, trygg, familievennlig 

Familien 

Aner ikke 
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Folkene  

Naturen, jobbmuligheter, folkan 

Familie. Jobb. Natur.  

Naturen, lett tilgang til tjenester, familie 

Flott jobb, naturen rundt byen, gode muligheter 
for utdanning. 

Passelig størrelse på byen, man slipper kø i trafikk 
og butikk e.l. Fantastiske turmuligheter. Gode 
muligheter for kulturelle opplevelser.  

 

 

 

 

 

Nevn opp til 3 måter Harstad kan bli et bedre sted å leve 
 

 

Når innbyggerne i Harstad vurderer hva som kan gjøre Harstad til et enda bedre sted å leve er det 

spesielt byens sentrum som får oppmerksomhet. Svært mange av innspillene inneholder ønsker om 

et mer attraktivt sentrum. Oppgradering av byens parker, med mer tilrettelegging for aktiviteter på 

tvers av generasjoner og gjennom alle årstider. Lekeplasser flere steder i sentrum. Aktiviteter for 

barn og ungdom. Utekontakt kveldstid. Parker som møteplasser. Lyssetting, julepynting, 

søppelhåndtering og benker. Arrangementer som trekker folk til byen. Estetisk oppgradering av 

eksisterende bygningsmasse. Tydeligere utnyttelse av kontakten mellom sjø og land, med de 

muligheter som strandpromenaden og havna gir. Mange ønsker seg serveringssteder langs sjøen. 

Noen påpeker at det bygges for høyt og tett langs sjøen. Svært mange ønsker seg i en eller annen 

grad gratis parkering eller bedre parkeringsløsninger i sentrum. Noen ønsker seg bilfritt sentrum. Bad 

og sauna i havnebassenget nevnes av noen. Synligere satsing på kunst og kultur i bybildet. 

Tilrettelegging for turister. Gondolheis fra sentrum til Gangsås. 

Svært mange ønsker seg også en mer miljøvennlig utvikling av kommunen vår. Ferdigstilling av 

Harstadpakken med tiltak innen gang- og sykkel er nevnt av mange, i tillegg til utbygging av gang- og 

sykkelstier andre steder i kommunen. Også høy prioritet på vintervedlikehold av gang- og sykkelveier 

samt belysning nevnes som viktig for at disse skal være et alternativ året rundt. Kollektivtilbudet 
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opptar mange. Her nevnes særlig flere bussavganger, lavere priser, og utvidede rutetider, samt flere 

avganger for hurtigbåtene. Stien Langs Sjøen ønskes realisert. Ivaretagelse av snarveier. 

Innen fritidsaktiviteter nevnes spesielt ishall og turnhall. Også skøytebaner ute, flere lekeplasser. 

Rimelige og tilgjengelige aktiviteter for alle. Tilrettelegging for aktivitet i friluft, også i andre områder 

enn Folkeparken. Vinterbrøyting av parkering ved utfartsområder. Tilrettelegging for 

funksjonshemmede i naturen. Fortsatt drift av bassenget på Bjarkøy. Flere aktivitetstilbud innen 

kunst og kultur, også for voksne. Aktiviteter som passer for de mellom kulturskolealder og 

aktivitetssenter for eldre. Fritidsklubber for ungdom. 

Kommunen som serviceyter får også oppmerksomhet i denne sammenheng. Spesielt ytres ønske om 

nok og kvalifisert bemanning, og små og nære enheter innen eldreomsorg, skole og barnehage. 

«Senk ambisjonene om å skulle vokse. Sats heller på kvalitet i tjenestene våre. Flere hender enn 

minimumskravet», lyder et innspill. Fokus på psykisk helse. Tilgjengelig skolehelsetjeneste. Flere 

omsorgsleiligheter. Opprustning av skoler og barnehager. Sats på små skoleklasser og barnehager i 

nærmiljøet. Ny barnehage i sørbygda nevnes av flere. Generelt nevnes bedre service fra Harstad 

kommune og bedre kommunikasjon mellom kommune og innbyggere/næringsliv. Yngre ledere i 

administrasjonen. Mange ønsker seg også lavere avgifter, bedre veier og fjernet bomring. 

Også distrikts-Harstad får oppmerksomhet. Næringsutvikling og arbeidsplasser. Tilrettelegging for 

turister (som offentlig toalett på Krøttøya/Meløyvær). Beredskap og samfunnssikkerhet (som 

ambulansebåt i øyriket). Samferdsel og kommunikasjon (som gang- og sykkelstier, kollektivtrafikk og 

veiforbindelse mellom Hinnøya og Grytøy). Service- og fritidstilbud (som nærbarnehager og -skoler, 

videre drift i svømmebassenget på Bjarkøy). 

Attraktive og varierte arbeidsplasser. God tilrettelegging for næringsutvikling og gründervirksomhet. 

Utvikling av utdanningsinstitusjonene, med variert og godt tilbud innen både videregående 

utdanning og universitetet. Satsing på studentbyen Harstad. 

 
Høy prioritering av vintervedlikehold på gang- og 
sykkelveier, urban utvikling av sentrumsnære 
områder, opparbeidelse og vedlikehold av uterom 
i sentrum. 

Fjerne bomringen,  bedre eldreomsorgen,   

Offentlig svømmehall som er betydelig billigere 
enn Grottebadet, lavterskel fritidstilbud til barn i 
barnehage/ småskole der barn kan få mulighet til 
å prøve ut ulike idretter evnt andre aktiviteter 
uten at det koster så mye, gratis parkering i 
sentrum 

Flere universelle møteplasser som for eksempel 
kombinert park pg lekeplass på Ottar Håløygs 
plass. Aktiviteter som trekker folk til sentrum. 
Skøytebaner flere steder i kommunen, bedre 
parkeringsmuligheter i sentrum og flere 
barnehageplasser i sentrum.  

Nei til sentralisering, beredskap for oss rundt i 
distriktene, verdiskapning utenfor sentrum. 

Tilrettelegging for friluftsliv, Feks Toalett for 
besøkende på Krøttøya.  

Lag en koselig attraktiv strandpromenade, gjør 
barneområdet i generalhagen koselig også 

vinterstid (lyssetting) og få ordentlige julepyntet 
sentrum 

Enda mer fokus på miljø, kollektivt og samle 
sentrum med aktiviteter/mat/shopping 

Legge til rette for naturopplevelser (Type sti for 
funksjonshemmede) til for eksempel 
Gansåstoppen og Aunfjellet. (Kanskje utbedring av 
vei til TVtårnet og rydde skog der oppe slik at man 
lett nan nye utsikt over byen?)  Legge til rette for 
nye gründere og næringsdrivende. Vi trenger en 
"tenketank" og en sosial "lekeplass". Kanskje et 
kommunalt Makerspace for unge i forhold til nytt 
bibliotek etc? 

Et profesjonalisert næringsliv, og et bedre 
kollektivtilbud. 

Bedre aktivitets tilbud for de som ikke deltar i de 
tradisjonelle idrettene. Bedre by planlegging, ikke 
bare boliger der. Kun i avgiftene 

Attraktive sentrumstilbud, mindre 
overflateparkering i sentrum 

Brøyte ut flere av de små parkeringsplassene på 
vinteren, flere snarveier mellom husrekkene for å 
komme i marka, flere parker i byen 
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Flere sentrale parkeringsplasser i sentrum (og 
billigere!), flere uteserveringssteder vil bidra til økt 
folkeliv og utvikle for butikker/serveringssteder 
ved kaia/havet. 

Kortere saksbehandlingstid på alle ledd, bedre 
barnehager, lavere avgifter  

Sentrumsplan. Samarbeide med næringslivet for å 
få til noe. Imøtekommenhet fra kommunen... Kort 
sagt: Bli en JA-komune, istedetfor å være en NEI-
kommune! 

Sats mer på turisme slik som Tromsø! Vi har alle 
muligheter til å utnytte nordlysturismen bedre enn 
Tromsø! Byplanlegging uten for mange boenheter 
i sentrum, sats på park, utesteder, skatepark for 
ungdom og økt fritidsbåtbesøk! " Fjellheis " til 
Gangsåstoppen 

Senke avgifter, gjøre sentrum til et attraktivt 
samlingsområde med mulighet for fri aktivitet 
sommer og vinter, lytt til folket. 

Bedre fergeruter, enklere å nå fram med spørsmål 
og synspunkter til kommunen, legg ned sutrete 
lokalavis  

Stort forbedringpotensiale ved videte formidling 
bedre behandling for di svakeste på sykehjem. 

Større muligheter for et lokalt arbeidsliv. Og å 
beholde en mangfoldig og god skole. Fortsett å ha 
tilbud som Stangnes Ungdomsskole. 

Legge flere aktiviteter til sentrum. Få gårdeiere til 
å bruke tomme lokaler (om så bare med 
vindusutstillinger). Støtte initiativ som skaper 
aktivitet (ikke bare med ord, men økonomisk) 

Satse på ROP pasienter og psyiatri, Ikke bare ha 
fokus på kultur (det går jo igjen overalt), Busskur i 
Breivika og Ruggevika samt buss oppe i 
boligefeltet. 

Endringer i helsetilbud, BPA etc. Bevare 
grøntarealet ved høyskolen (der glød va) til slike 
arrangement o.l., samt flere grøntarealer i byen, 
hundepark i byen etc. Bedre parkeringsmulighet i 
sentrum.  

Bedre svømmetilbud for skole, flere og bedre 
lekeplasser, ungdomstilbud 

Eldreomsorg, skole, kommunikasjon 

Fokus på kollektivtransport ut til bygdene. 
Ungdommen har behov for dette!! Nå stopper alt 
ved Kilbotn. 

Mer penger til kommunale tjenester, ikke til 
private bedrifter  

Gratis skyss til og fra alpinanlegg i helg og ferie. 
"Turbuss" til og fra startpunkter for populære 
turområder (Gansåstoppen, folkeparken, elgsnes, 
aunfjellet, hinnsteinruta). Flere svømmefasiliteter. 

Bussforbindelse minst hver halvtime fra 07 til 21 

Utbedre / styrke infrastruktur, tilrettelegge for 
bredere kollektiv transport og tenke nytt, 
innovativt og fremtidsrettet. 

Mer ressurser til helse og omsorg, flere 
omsorgsboliger,  

Penere sentrum. Gode barnehager og skoler, både 
når det gjelder bygg og fag. Bedre ivaretakelse av 
de bostedsløse. 

fint havneområde, stien langs havet, levende 
sentrum 

Ta bedre vare på de som har minst, mer gøy og 
mer liv i byrom 

Bedre sykkelveier, bedre informasjon ut til 
innbyggerne og lavere kommunale avgifter 

Større trykk på et attraktivt og mangfoldig 
sentrum for hele familien. Få ferdigstilt Stien langs 
sjøen. Skape nok boliger for heldøgns omsorg i 
sentrum. På kaikanten med store 
terrassemuligheter i boligdelen. Fellesrom og kort 
vei til sentrum. Nye legekontor på kaikanten og 
fremskutt base for hjemmetjenesten i bygget.  

Fordele utgifter for veinettet på ALLE innbyggerne, 
at kommunen skal være et servicesenter som 
jobber FOR innbyggerne. Eks areal og byggesak 
må jobbe for innbyggernes interesser, ikke kun 
utbyggernes. Høre på lokalbefolkning og 
ekspertise, så hadde vi sluppet et ubrukelig torv 
med brostein. 

Mer aktivitet i sentrum - fra utekonserter, 
idrettsarr osv. Bedre treningskapasitet for barn og 
unge. Bedre tilrettelagt for turister, hundeeiere. 

Mer grønt areal i sentrum, lekeplasser og kunst. 

få vekk hundedritt i folkeparken 

Hold av den siste muligheten til aktivitet i 
sentrum, Gammelbrygga. Om den blir ståend er 
det best. Aktivitet i brygga, utecafe med 
bademuligheter i sjøbad rett utenfor. Dette ville gi 
nytt liv i sentrum og gi turister en annerledes 
opplevelse i en by som har særpreg og som kan 
kalle seg kulturby. Det å fjerne den eneste brygga 
i Harstad vitner om mangel på historie og mangel 
på vern av det som gir et tidsbilde av kystbyen. 
Snart er Harstad sovebyen med blokker som 
sperrer for utsyn, grønne lunger og møteplasser.  

Bedre tomte-/boligutvikling, flere 
kompetansearbeidsplasser og flere 
tilbud/aktiviteter som lokker unge voksne til å 
flytte hit 

Bedre infrastruktur, lytte til folket, saksbehandling 
i kommunen generelt 

Utesauna, aktiviteter i sentrum som ikke trenger å 
være shopping men mer aktiviteter som 
barnepark, klatrestativ, skøytebane  

Større kulturskole 

Tilrettelegge for gående og syklister. Maaange 
flere omsorgsboliger. Økt bemanning på 
skoler/barnehager/eldreomsorgen 
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Bedre tilrettelagt for gang/sykkel i sentrum, stien 
langs sjøen, flere helgeaktiviteter for barn i 
sentrum (bibliotek, kafé m lekeareal, teater, 
konserter, utstillinger.) flere restauranter. Sauna i 
havnebassenget.  

Bedre veinett, flere aktiviteter for barn og familier, 
attraktivt sentrum 

Et finere utseende på og mer attraktivt sentrum, 
større muligheter i arbeidsmarkede, varieet tilbud 
til barn og unge 

1: Flere industriarbeidsplasser. 2: Bredere utvalg 
av høyere utdanningstilbud. 3: Penere/mer 
velholdt sentrum (se til feks Hamar!) 

Grunnleggende endring av en langvarig og 
ødeleggende holdning i forvaltning/byråkratiet, 
særlig i teknisk- og omsorgs "tjenesten". 

Flere linjer på vgs, bedre service fra hk, bedre 
satsing på primærtjenestene fra hk. 

Ta beslutning, stå for den og gjennomføre o 

Sats meir på de unge og eldre 

Sentrum må reetableres, omså med boliger og 
kafeer. Sentrum og byen forøvrig må planlegges 
slik at det blir en by vi kan vise frem med stolthet?  

Flere og gratis parker g i sentrum. Små park 
lunger i nærheten og i tilknytning til havna. Bedre 
tilrettelegging g for næringslivet i sentrum.  

Inkludere og høre mer på folket som bor i byen. 
Ikke bare fokusere på hva som er attraktivt utad, 
men finne ut hva folket i byen trenger. 

Kurs, aktiviteter og møteplasser som får oss opp 
av sofaen og mer sosial 

Eldreomsorg, økt lærertetthet/mindre klasser 

finere torg. Utecafe på sommeren i sentrum. 
Skøyte/akebakke på vinteren 

Et penere og mer tilrettelagt sentrum med mindre 
trafikk, bedre kollektivtilbud og sykkel- og 
gangveier, bedre informasjon om muligheter som 
finnes. 

Satse på fergefritt til øyene. Bli flinkere til å tenke 
helhetlig og bli en JA kommune 

Tilrettelegge for møteplasser på tvers av 
eksisterende miljø. Veksthus/mingleområder med 
aktiviteter. Satse mer kommunalt på 
koordinerende ressurser innen kultur som kan 
bidra for å knytte aktører tettere sammen i de 
ulikes initiativ for byen. Etabler/være med på å 
etablere ulike former for kunstneropphold som 
kan være med på å skape midlertidig aktivitet i 
tomme sentrumslokaler 

1: stagnasjon i kommunale avgifter som er gått 
gått til himmels de siste årene!! 2: få litt asfalt på 
grusveiene/gatene på nordsiden av byen 
eks.samaåsen som ennå har dårlig grusveg 3. 
Billigere parkering 

Gjør tilgange til å kjøpe fiskekort elektronisk, få på 
plass en ishall og gi meg en jobb. 

Bedre kollektivtransport for å komme seg lettere 
rundt uten bil, blidere folk, flere ting å gjøre  

Gratis parkering i sentrum og på sentrene. Lavere 
eiendomsskatt. Få et nytt basseng utenom 
badeland.  

Få flere lavpriskjeder og sminkebutikker: normal, 
new yorker, loco, lyko, kicks. Bare en av disse ville 
garantert sinsyk økning i folk i Harstad sentrum! 
Eventuelt lage en «spillehall» eller noe med 
Arcade spill, airhockey osv. Barn og ungdom ville 
hengt der hele tiden! 

Flere «uteplasser» som f.eks gangsåstoppen(at 
det blir flere plasser man kan dra ut å være. 
ønsker å mere som skjer i byen 

Bedre eldreomsorg, oppfølging av barn og unge, 
og syke.  

Det MÅ bli gang/sykkelvei langs hele innfartsåra 
fra sør. Dere må sykle sjøl og oppdage alle 
livsfarlige feller, som dype hull i asfalten, 
stikkveier som kommer rett ut på fortau. I det hele 
tatt farlig å være myk trafikkant. Der det er laget 
fortau man kan sykle på, er det opp til 10 cm høye 
kantsteiner ved stikkveier. Seljestadveien. 
Livsfarlig. Og heller ikke rullestolvennlig.  

Penere sentrum med gode fortau, veier og sykksti. 
Gratis bybuss, ofte avgang. Positiv skilting og 
infoskilt både for innbyggere og besøkende. (For 
eksempel IKKE «Bobiler forbudt», men «Her kan 
du gjerne parkere din bobil») Flere søppelbokser 
og benker i hele byen. 

Det kan bli bedre for oss å LEVE i Harstad dersom 
vi kan få mulighet til å delta på arrangement i 
sentrum på lik linje med de som er bosatt på 
Hinnøya. Kommunen bør gå inn å legge til rette 
for en form for transport t/r øyriket ved for eks 
bakgården/o.l  

Ta vare på sentrum av byen, hør på oss som 
jobber der, hva folket vil. (ikke bare dem med 
pengene) Bevare det gammle Harstad, identiteten 
til hva byen var en gang. Se hva Stavanger har 
gjort med sine gammle bydel (hus) i sentrum. Gjør 
det levende, med grønt områder. Nå blir det bare 
store blokker som stenger byen inne.  

Mer liv i sentrum! Høyt og lavt klatrepark! Slutt å 
diskutere begynn å handle. Bort med 
gammelbrygga feks!  Hver gårdeier må bli pålagt 
å fikse fasadene.  

Fix veier -få vekk Fortauskanter  Få puber 

Ikke flytt alle butikker til Kanebogen , ikke ødelegg 
sentrum, fjern bomeingene 

Flere bussavganger 

Parkering sentrum, aktiviteter sentrum, rimeligere 
tilbud til familie 
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Et levende sentrum, bro til Grytøy, større satsing 
på skole- flere lærere i klasserommene  

Mer liv i sentrum, mer strøing, nytt bibliotek og 
kino 

Mer raushet, mindre jantelov, mer kvalitet i 
kommunale barnehager og mer kvalitet i 
kommunale ansettelser -i lederstillinger.  

Fjærn bomstasjonan! 

Flere og bedre lekeplasser som inspirerer (spesielt 
i byen og Kanebogen skole), ishall til hockey, 
fjerne eiendomsskatt, flere lærere og mindre 
klasser i skolen. 

1,Bedre vilkår for barn og gamle.2,Politikerne må 
høre mere på folket i harstad,3,Komunnen tar 
ansvar når dem har feil og ikke skylde på andre. 

Ruste opp alle hjemmetjenesten, flere ansatte i 
sykehjem, flere ansatte pr elev i grunnskolen 

Harstad trenger mer liv. Mer kollektivt transport-
tilbud, flere butikker og aktivitetstilbud, og mindre 
avgifter på alt mulig. 

Mer støtte til sentrumsbedrifter, bedre 
bussforbindelse, mer tilgjengelig info om 
fritidstilbud 

Mindre prosjekter, drit lei prosjektet i hagebyveien 
som går ut over oss i trondenesveien. Flere 
arbeidsplasser, søkt jobber i 8 månder nå. Mer 
aktivitet for unge voksne som ikke koster skjorta. 

Fjern bompenger, ta søppla på anbud, bedre 
brøyting litt utenfor sentrum 

Bedre aktivitetstilbud (andre aktiviteter enn vi 
har), lavere kostnader, fellesaktiviteter der man 
møter folk 

Ishall i Harstad  

Byen blir mer attraktiv hvis vi får en ishall. 

Oppgradering av eksiterende grøntanlegge ie. 
Generalhagen slik at det blir mer  barnevennlig.  
Se feks på lekeplassen som ble satt opp i Moss 
sentrum (en by med lignede problemer som 
Harstad and.dødt bybilde) 

Ishall med mulighet for hockeytilbud året rundt, 
og større mulighet for turn og svømmehall som 
har åpent for publikum på dagtid 

Slutt å feie ting under teppet. Ta tak i det 
innbyggerne er misfornøyd med. Konsentrere seg 
om dem som bor her (tilflyttere kommer når folk 
trives og er fornøyd) 

Ishall for både hckey, curling, isdans og skøyter. 
Flere/bedre flyavganger 

Flere og bedre idrettshaller, da spesielt ishall og 
puss opp Harstadhallen. Et attraktivt sentrum 
hvor man kan oppholde seg uten å nødvendigvis 
shoppe, men hvor barna kan leke og de voksne 
slappe av. Bevilge mer til våre eldre.  

Høre på kommunens innbyggere, flerbrukshall, 
bedre eldreomsorg, bedre skoler 

Lavere skatter, bedre veier og bedre kollektiv 
transport (jernbane, el busser, trikk) 

Helsevesenet på rustes slik at det blir tid til 
pasientene, både sykehus og sykehjem. Har hatt 
mange fæle opplevelser som pårørende. Gjøre det 
mer attraktivt å være student i Harstad (halleie 
for studentforeninger, studentrabatt på buss o.l 
++) og bistå nyutdannede med å få seg jobb. 
Styrke idretten gjennom bedre fasiliteter for 
klatring, utbedring av skøytebanen, flerbrukshall 
m.m. 

Slutte å kaste bort penger på tull, få på plass 
yngre mennesker i kommunal administrasjon. 
Innse at politikere ikke har reel makt men er styrt 
av akademiskere, derfor yngre folk inn i admin. 

Større valgmuligheter for studenter (ikke 
helsefag), flerbrukshall, mer livlig sentrum 

Dumpe eiendomsskutt(iallefall redusere), 
bompenger, parkeringsavgift. Harstad er en dyr by 
å bo i. Jeg er for en by i utvikling, men 
Harstadpakken har etter min mening gått i feil 
retning.  

Lavere avgifter/skatt, bredere tilbud for 
ungdom/unge voksne på kultur og fritid (lag 
arrangement og sett krav til at næringslivet tar 
del), satse på havneområdet og turisme ( flytt 
restaurant/cafeer mot havna ) 

Ny kino, mer parker, forbedre VA-anlegget i 
kommunen 

En litt bedre og lengre sommer. / ISHALL. / Ishall. / 
Flere hi-tech, kunnskapsbaserte arbeidsplasser 

Få flere yngre med i byplanlegging. Gi rom og 
plass for å bruke bykjernen til mer enn et 
handelssted. Pusse opp de elsdte barnehagene, 
flere barnehager er en skam for både barn og 
ansatte som jobber der.  

Bedre skole, barnehage og idrettsanlegg (i 
nærområde), internettforbindelse og 
bussforbindelse  

Bygge ishall i harstad 

Ishall, hockeyhall, inndørs 11 bane 

Ishall, bedre brøyting og strøing, mindre avgifter 
som bompenger og parkeringsavgifter 

Ishall, mer i liv i sentrum, 

Mer fokus på byutvikling, da det znart ikke er 
noen butikker igjen i byen, gratis parkering i byen, 
mer penger til helse/omsorgtjenesten 

Sammenhengende sykkelvei uten harde 
fortøuskanter ved hvert kryss(dette gjør at 
syklistene velger veien forran sykkelvei) fortsette 
opprusting på skolesiden(Kanebogen skole er 
rivningsklar) fritidstilbud(vi trenger for eksempel 
turnhall eller flerbrukshall med mulighet for 
Turnforeningen, slik at ventelistene kan kortes ned 
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og mange flere barn kan få gleden av 
kroppsbeherskelse og samhold)  

1. Ishall og bedre hallkapasitet for div 
idrett/fritidsaktiviteter. 2. Bedre kollektivtilbud. 3. 
Gjenopplive sentrum og legge til rette for aktivitet 
i sentrum (skøytebane på vinter/ fontene på 
sommeren, liten skatepark, billigere og flere 
parkeringsplasser). 

Fjerne helt bomstasjonene, mer attraktive 
butikker i selve sentrum, enten fler 
parkeringsplasser eller et enda bedre busstilbud 
fra rundt Harstad og inn til selve byen  

Slutte å bare tenke på fotball innenfor idrett, å 
heller prioritere andre idretter en stund fremover. 
Fotballtilbudet er godt nok som det er. Anbefaler 
heller å øke omfanget av tilbud som er i byen. En 
ishall for ishockey og curling hadde garantert vært 
fullbooket for aktivitet gjennom hele sesongen! 
Tror det ganske fort hadde blitt etablert en egen 
curlingserie i harstad også. Ishockey er også 
savnet stort! 

Tilrettelegge for Motorsport, Familieaktiviteter og 
videregående studier. 

flere aktivitetsmuligheter for barn og voksne: 
ishall, golfbane i sørvik. 

Bedre idrettstilbud, feks skøytebane og bedre 
hallkapasitet 

1: Plant frøene til et toppmiljø som kan dra med 
seg byen (et fremtidsrettet og attraktivt studium 
på UiT-Harstad bør være en del av en slik 
utvikling). Vi har Equinor, men du må flytte fra 
byen for å kunne utdanne deg til å jobbe der... 2: 
Sett et mål om at Harstad skal være en av de 
fineste byene i Norge. Vi er på gang med noe her. 
Et fint miljø er attraktivt å bosette seg i og 
inspirerer beboerne. 3: Idrett. Kultivere et 
toppidrettsmiljø her. For eksempel har HIL 
potensiale til å bli bedre i Norges-sammenheng. Å 
gjøre Harstad-stadion finere vil hjelpe, nå ser det 
ut som et Sibirsk atom-anlegg der :)   

Få på plass kunstisbane og hall 

Bedre eldreomsorg = flere hender, ishockeyhall, 
bevare kinoen som den er 

Fått en ishall. Droppe bompenger. 

Bedre barnehagetilbud der barna bor. Barna i 
Sørvik, Fauskevåk og Gausvik blir ofte "tvunget" til 
å søkes inn til barnehager i byen fordi 
barnehagene på bygda er for små og ikke har 
plass til alle barna som bor her. F.eks høsten 2019 
er det minimum 5 små som trenger plass i sørvika, 
som også har søsken som går i bhg og skole her. 
BHG har ikke plass til alle uten å stenge ute noen 
av disse eller noen av de eldre barna som trenger 
plass. En annen ting er f.eks en ishall i Harstad 
kommune, som gir alle muligheten til å utvikle 
sine skøyteferdigheter og finne en aktivitet de 

trives med og kan holde på med både sommer og 
vinter. En annen ting er sikkerheten langs skole og 
barnehageveien i Sørvika. Alt for lite 
fotgjengerfelt, for høye fartsgrenser, for lite skilt 
som sier at det er skolevei, at barn leker. Spesielt 
strekningen ved bensinstasjonen. Harstad 
kommune skal være en trafikksikker kommune 
etter det jeg har hørt. Spesielt strekningen Brokvik 
- Skolen. 

Bedre kommunal styring/planlegging og mindre 
kameraderi, bedre sportsfasiliteter som eks 
innendørs fotballbane, bedre sykkel- og 
gangstisystem.  

Ishall 

Fjerne bomring/bedre veier, ny innendørs 
fotballhall, liv i sentrum 

Aktivitetstilbud: ishall. Utnytting av sentrum: kaffe 
nede ved bryggen 

Kultur, byliv 

Bedre kollektvtilbud, tenker da spesielt på 
mulighet til å ta buss til sykehuset uten å bytte i 
sentrum, bedre skoler som også ser flinke elever, 
og bedre fritidstilbud, ønsker særlig flerbrukshall 
for turn, drill o.l. hvor det også er ISHALL. Ishall er 
svært viktig for meg at vi får til byen.  

Uteservering. Parkering. Liv i sentrum. 

Ishall, vedlikehold og vern av folkeparken og 
natur/friluftsliv, fortsatt oppgradering av sykkel 
og gangvei 

Sportbar, ishall till hockey, 
tennis/padeltennisbana 

Nytenking rundt sentrum, mer fleksibel 
sentrumsplan, fokus på næringsutvikling og 
arbeidsplasser, mer industri,  

Idrettshall for skøyter/hockey, turn og kampsport 

Ishall 

Idrettstilbud - ishall; bredere bydelsliv (flere 
"lokale" muligheter, kaféer, etc.) 

Harstad-pakken fullført ogmye av  biltrafikken går 
utenom sentrum. Politkere og kommuale tjenester 
som spiller med og ikke mot folk. Flere uformelle 
møteplasser og bedre vær!  

Ishall 

Arbeidsmarkeder, ta bort bompenger(!!) og TA 
VARE PÅ sentrum! 

Fjern 3 arrogante ledere på Rådhuset, få inn 
nynog innovativ kompetanse på rådhuset, legg 
bedre til rette for næringsliv i sentrum, billigere og 
mer tilgjengelig parkering 

Tilby flere tomter til overkommelige priser. Å 
bygge et hus i Harstad koster fort 6.000.000. Vi 
sleit veldig med å finne tomt i sørvik og endte opp 
med å kjøpe brukt. Man bør satse noe på bygda 
også. Nå kan man få flere innbyggere ved å kunne 
gi et tilbud i Sørvik til alle de arbeidsplassene som 
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opprettes på evenes.  Bedre idrettstilbud utenfor 
byen (bla Idrettshall) Bedre skoletilbud utenfor 
byen og flere studievalg på høyskolenivå.   

Ishall, turnhall, bedre gang og sykkelfelt  

Bedre sentrum. Bedre skøytebane. Bedre 
videregående skole. 

Utvikle sentrum, hall for vinteridrett  

Ishall, et mer rockete tilbud på kulturhuset 

Større satsning på Sørbygda, nye barnehager i 
sør, satse på Sørvik skole og bedring av lokaler her 
(større klasserom, ny gymsal) 

Flere arbeidsplasser. Ishall 

Det er litt for få jobber i Harstad 

Mindre innvandrere (samlet), mer 
underholdningstilbud, offentlig transport 

Bedre tilbud til unge, bedre sentrum med et større 
tilbud av uteservering og park, få flere turister til 
byen  

Et penere sentrum, bedre fritidstilbud (ishall, 
turnhall osv) og en mer fremoverlent politikk mot 
den sirumpa som er idag. 

lavere eiendomsskatt,lavere renovasjon,bedre 
eldreomsorg 

Skape en tydelig identitet, et helhetlig sentrum 
som legger til rette for å starte opp lokale 
butikker, spiseplass, konsertscener og byliv 

Bredere tilbud på barneidrett, og bedre 
tilrettelagte fasiliteter for turn, klatring, 
kampsport, skating/sykling/bmx, 
ishockey/kunstløp. Bedre utnyttelse av sentrum og 
havnepromenade!- bilfritt med restauranter og 
familietilbud som lekearealer, cafeer og 
grøntarealer. Da er vi der. Unge folk flytter fra pga 
dette, som forventes av en moderne by. Med 
fasiliteter kommer interesse, ikke motsatt!!!  

Sentrum trenger oppgradering! En del av 
jogendhusene er vakkert malt, men det er altfor 
mange triste/nedslitte bygg! Bortsett fra 
generalhagen og området over busstasjonen er 
det få som pynter! Det har vært nevnt av andre 
for flere år siden: midt på torgplassen/i bykjernen 
står en søppeldunk med benker rundt. Rådhus 
som ser tragisk ut. Dette er uverdig - spesielt for 
en festspillby! 

Hold bjarkøy bade basseng åpent med vann i. 
Hold bjarkøy gymsal åpent. FÅ NYE VEIER I 
ØYRIKET. 

Må få en ishall slik at ungene kan spille hocky. 

Ruste opp veier. Gjeninnføre legebåten. 
Vedlikeholde veilys. God brøyting. 

Gjeninnsette legeskyssbåten på Bjarkøy. Bruke 
laksepengene til næringsaktivitet i øyriket. 

Bedre eldreomsorg, få tilbake ambulansebåten 
Alden til øyriket så vi får større trygghet og folk 
bosetter seg på de vakre øyene 

Skift ut kommunestyret. Gjør noe for ungdommen. 
Bruk penger på distriktet i kommunen også. 

Naturen, bare synd at politikerne og 
administrasjon klare å rote det til for folk flest  

Fotballshall.ishall.flerbrukshall 

Mere aktivitet i sentrum, fjerne parkeringsavgift i 
sentrum, slutte med høyhus nær havet 

Positivt bærekraft-fokus, aktivitetspark (som 
Drammen) for alle aldre i sentrum, flere grønne 
oppholdsområder i sentrum. 

Skaffe ishall for å tilrettelegge for ishockey! 

1) mer og bedre sykkelveier 2) 
attraktiver/trafikkfri sentrum 3) bedre lokal 
mattilbud i butikker 

Mer fokus på idrett, utearenaer som 
volleyballbane/løpebane/frisbeegolf, flere valg på 
uit campus harstad  

Mer og bedre sykkelveie, traffik fri sentrum, bedre 
utvalg i matbutikker / lokal mat tilbud 

Dersom vi får ishall med tak over 

Bedre oppvekstvilkår, gjøre sentrum til et 
tiltalende samlingssted, slutte å tro at lille Harstad 
er på størrelse med New York 

Styrket sentrum, kunstis på Kanebogen og 
sykkelpark i Blåbærhaugen.  

Mindre avgifter helt klart. Bompenger, 
eiendomsskatt, renovasjon, parkering. Alt har økt 
og økt siste år. 

Lavere parkering avgift i sentrum. Helst gratis de 2 
første timene. Skoler er overfylt. Bli bedre på 
kulturelle innslag for unge og barn. Gjenta 
konserten til sbnn.  

Bedre veier, mindre kommunalavgift, hundepark i 
sentrum  

Nye politikere er en god start 

Et mer levende sentrum. Bedre kollektivtransport  

 1) ny bowlinghall. 2) skøytebane i byen 

Ny skole på Bergseng, flere hender i 
eldreomsorgen, gjøre HK til en mer attraktiv 
arbeidsplass for helsepersonell  

Bruke penger på ting som FAKTISK betyr noe. La 
være å bygge flere idrettshaller og heller bruke 
det på å oppgradere veiene for å få bort syklister, 
bruk pengene på å få inn flere sykepleiere i 
eldreomsorgen.  

Ny skole bergseng, turnhall, økt 
helsesøstertjenesten  

Sentrum, aktiviteter for ungdom og unge voksne, 
kollektivtransport 

En diner åpen 24/7, mer plass for ungdom  

Fullført Harstad-pakke, utbygd næringsliv, 
forbedret flytilbud 
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 Billigere parkering i sentrum. Bort med bomring. 
Bedre brøyting/strøing slik at man kommer seg 
ned til bussen og slipper å bruke bil.  

La være å gjøre unødvendige investeringer. Få ned 
levekostnadene for innbyggerne. Invester i hele 
kommunen, også "øyriket" 

Skiløype fra Sørlia-storjorda, bort med skytebane. 
Behold den gamle kinoen. 

Flere områder både inne og ute med aktiviteter 
for småbarnsfamilier.  Gjøre det estetisk vakrere i 
sentrum, det er mange gamle slitte stygge 
bygninger og lite grønt område.  

Mer levende bysentrum, utvidelse av 
fritidsfasiliteter 

Sats mer på idrett for barn og ungdom. Bygg ut 
skøytebanen i tråd med idrettens ønske 

Fjerne parkeringsavgift. Ikke stenge havutsiken fra 
sentrum. Stoppe all leilighetsutbygging. Legge til 
rette for butikker i sentrum. 

Få ny skole på Bergseng, forbedre veier i 
distriktene, gatelys som virker, frukt til 
skoleelevene, bedre kollektiv transport i 
distriktene.  

Næringsutvikling, idrettstilbud, flere tilbud i 
videregående opplæring 

Regionalt samarbeid, (enda) bedre offentlig 
kommunikasjon,  

Levende sentrum, kafe langs brygga (se 
Tønsberg), tilpasset rom for å spille i korps 

Turnhall, ungdomsklubber og klatrepark  

Mer liv i sentrum, billigere sfo, billigere kulturskole 

- Ansett en bypromotør. Se til Bodø i vinden, der 
har de fått gjort utrolig mye kult og spennende. - 
Bli rausere med gratis parkering i sentrum. Bare 
siden nyttår er det vel 4-5 butikker som har lagt 
ned. Når skal dere ta hintet? Start med GRATIS 
parkering på lørdager. - Lær dere å lage forms 
med en linje til hvert svar ;) 

Ishall, flere tilbud til ungdom, ressurser inn i 
skolene 

Bedre offentlig kommunikasjon, bedre tilbud på 
aktiviteter i helgene/ ferier. Bedre fritidstilbud til 
barn/unge 

Lag norges beste grunnskole i Harstad. Nytt stort 
boligområde i Kilbotn-Nordvika-Forrahamn. Ikke 
fokuser bare på attraktivt sentrum, sats på 
attraktiv (hele) kommunen. 

 Parkeringsavgiften trenger må redigeres.   
Trenger ikke ny kino.  Ikke bygg inn byen. 

Et mer levende sentrum, flere lavterskeltilbud. 

Et bedre sentrum, flere boliger, nyoppusset kino 

Få mere i byen! Ha små kafeer/butikker langs 
moloen, flere klæsbutikker og være bedre og 
brøyte om vinteren. 

Fritidstilbud til ungdom (frtidsklubb), bedre 
kollektivtransport, ishall 

Ned med eiendomsskatt og avgifter. Oppruste 
sentrum. Sikre sykkelveier.  

Være mer serviceinnstilt, plan for å skape gode 
arbeidsplasser,  

Bedre helse- og sosialtjeneBedre helse- og 
sosialtjenester, og bedre bemanning i 
Hjemmetjenesten 

Bedre tilbud for barn som ikke holder på med 
lagidrett (turn, skøyte, dans osv), UTEKONTAKT 
for ungdom (noen som blir et bindepunkt mellom 
ungdom og kommunen)  

Bort med bompenger. Bort med parkeringsavgift i 
sentrum 

utvidelse av sportslige tilbud, omstrukturering 
sentrum,  

Ishall, lekepark sentrumsnært, flere kafeer 

Mer typer av sport klubber,mer sosial 
organisasjoner,mer job muligjet. 

Mer gratistilbud av aktiviteter  

Skjerp kravene ved ansettelser slik at det blir 
mulig å si opp de som blir i veien på grunn av 
udugelighet, dårlig moral eller andre ting som 
frustrerer innbyggerne (sett fra utsiden, virker 
disse i flertall) , prøve å gjøre ordet kommunalt til 
noe som gir positive assosiasjoner og ikke et 
begrep for udugelighet, somling og 
paragrafonanering.   

Få større og flere senter, strender, mindre 
kommunale avgifter, bompenger og 
parkeringsavgift!! 

Vedlikehold av det som kommunen allerede har. 
Lage ett attraktivt sentrum med mer aktiviteter 
for voksne og barn. Være mottakelig for nye idéer 
fra mennesker som prøver å gjøre byen attraktiv.  

Attraktivt sentrum, tilrettelagt for alle 
aldersgrupper, parker som skaper samhold. 

Som sentrumsbeboer og sentrumsbruker er det 
tydelig at noe må gjøres for at sentrum ikke skal 
avgå med døden!! Med bakgrunn i reiseliv og 
turisme synes jeg Harstad er elending på å 
markedsføre seg og tiltrekke tilreisende som kan 
legge igjen mye penger og skape nye 
arbeidsplasser innenfor turisme.  

Bedre kollektivtilbud på nord-sida, avvikle 
parkeringsavgift i sentrum, få bedre og mer 
velgjenomtenkte planer for prosjekter slik at man 
slipper å få milliardgjeld som skyves over på 
befolkningen 

Utnyttelse av at vi er en havneby. Ser på Solsiden i 
Trondheim og Aker brygge i Oslo som gode 
eksempler få hva man bør utnytte kaiområdet til. 
Bør også ha turnhall og ishall for bredde i 
barneidretten 
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Bedre eldreomsorg, Kollektivtilbud til ytterkantene 
av kommunen (eks Fauskevåg) 

Tettere på innbygger, gjøre generalhagen til en 
naturlig møteplass, nede ved havna få dusj og etc 
for besøkende med båt. 

Gratis parkering, grøntområder i sentrum, bedre 
veivedlikehold  

Fjern parkeringsavgift i sentrum, ta vare på 
gammel arkitektur,få liv i sentrum 

Fler aktiviteter/happenings, utepils/uteliv på 
kaikanten, tilrettelegge for industri og turisme 

Lavere eiendoms avgift, mindre 
parkeringsautomater, stopp på bompenger.  

Bredere tilbud for alle aldersgrupper innen kunst 
og kultur. Flerbrukshus for alle typer scenekunst, 
for amatører. Aktivitet i sentrum.  

Savner en slakter og fiskehandler (ferskvare) 

forbedring av skolestrukturen (mindre grupper, 
tilstrekkelig plass for elever, trygg skolevei), bedre 
tilbud på kollektivtrafikk på nordsiden, turnhall. 

Mer for ungdom,  

Økt aktivitet åsegarden. Gratis 2 timers parkering 
i sentrum.  

Større satsning på barn og unge ( herunder 
lavterskel tilbud, bedre kvalitet i barnehager), 
attraktivt arbeidsmarked, stor satsning på 
folkehelse i aller tjenester 

Få opp ny felles barnehage i sør (Sørvik, 
Fauskevåg og Gausvik). Bedre kollektivtilbud i 
sørbygda. Mer satsing rett og slett i utkanten.  

Grøtareal m/aktivitet i sentrum, ivareta 
eldre/gammel bebyggelse = kultur, gratis 
parkering 3-4 timer i sentrum, behold 
kino/bibliotek som det er 

Om byen ble by igjen 

Utdanningsmuligheter, forskjønne og utvikle et 
mer attraktivt sentrum 

Ny skole på bergseng med idrettshall, kutt i 
eiendomsskatt 

Kommunale avgifter/eiendomsskatt er helt 
latterlig høyt. Vi punger vel ut noe som 24000 i 
året for å bo i vår egen nesten nedbetalte 
enebolig. Bompengene gjør definitivt til at færre 
kjører spontan tur til byen. Å når man i tillegg må 
betale parkering OVERALT så blir det rett og slett 
for mye for vanlige familiemennesker.  

Bedre helsetilbud til barn, busstilbud og fjern 
bomring  

Større miljøsatsning, større satsning på utendørs 
fritidstilltak for barn/unge, sentrumstiltak som vil 
trekke folk til byen(overbygde gågater, 
grøntarealer med aktivitestmulighter, gratis 
sentrumsparkering osv) 

Bedre tilbud til eldre i hjemmetjeneste og 
sykehjem, mulighet til å parkere gratis i sentrum i 
2-3timer 

Bemanning i eldreomsorg, fokus på 
psykiatritjenesten og en ny turnhall. 

Fullføring harstadpakken. Tre timers gratis 
parkering i sentrum.Større imøtekommenhet 
ifbm.søknad om uteservering mm. 

Realisert Lille Venezia, stopp 
overgrep/motarbeiding av innbyggere.  

Ishall, parkeringsfri i periode på lørdags 
formiddag, satse på lærere og barnehagelærere 

Flere arbeidsplasser (særlig offentlige statlige), 
bedre sykehjemsdekning, øke attraktiviteten av 
sentrum 

Bedre brøyting på vinteren! 

Grøntarealer i sentrum, flerbrukshall, bedre tilbud 
kollektivtrafikk  

Senk de kommunale avgiftene, fjern 
eiendomsskatt, flere hender både i omsorg og 
skole 

Bort med bompenger og eiendomskatten , gratis 
parkering,  

Hockeyhall  

Harstad må trekke lærdom av atttaktive steder: få 
økt samhandling mellom universitet og næringsliv, 
skap grønne og miljøvennlige sentrum, promotere 
skikjøring for å tiltrekke seg unge mennesker.  

Harstad should be a town that appreciates its 
fantastic location by the sea. It should have cafes 
and shops by the sea, not car parks as it has now 
and a busy road. It should also have more green 
areas near the sea - I am amazed there is almost 
nowhere with grass for example by the coast, for 
children to play and for adults to relax. Harstad 
should also have a cycle and walking path that 
goes right by the coastline, perhaps from 
kanebogen to trondenes. I know there is a cycle 
path, but it goes nowhere after it goes under the 
roundabout in kanebogen which is pretty awful in 
my opinion as a cyclist, and frankly embarassing.  

Enda mer spennende næringsliv, strategier for å 
forbedre sentrum og havna, kunnskapsintensiv og 
-byggende 

At politikere svarer når innbyggere tar kontakt. 
Bedre sykehjem og ledelse som ikke bare går i 
forsvar og tar alt som kritikk 

Mer fokus på forebyggende arbeid blant sårbar 
ungdom, større fokus på rusomsorg og ettervern 
etter rusbehandling og soning i fengsel.  

større idrettshall sentrumsnært med flere haller, 
knyttet opp mot vgs. Tennishall med to baner, 
(mange hos Equinor etterspør dette)  flere mindre 
lekeparker for barn. skolefritidsordning med 
idrettstilbud. 
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Framsnakke byen, pynte opp og lage grøntareal i 
havneområde, slutte og klage. 

Mer levende sentrum, bedre skole og ishall. 

Havnepromenade med cafeliv, turnhall, avskaff p-
avg i sentrum 

Bedre kollektivtransport  

Kutte ut ekstraskatt som bompenger og 
eiendomsskatt 

mere kultur og toppidrett 

Se muligheter og ikke start med å fortelle 
begrensningene. 

Levende sentrum, lavere kommunale avgifter, 
flere gatelys, bedre hurtigbåter, bedre 
trafikkavvikling(spes sentrum) 

Unngå trafikkåre gjennom sentrum, gratis 
parkering i sentrum, flere båtplasser/kaianlegg 
utenom sentrum 

Flere møteplasser, levende sentrum, synlig og 
aktiv kulturnæring 

Ville hatt pålegg for huseiere til å pusse opp 
sentrumsboliger, og rydde opp der det trengs. 
Eller rive, der det e forslumming og lite vilje til å 
utbedre forholdene. God legedekning og evt pusse 
opp de legesentrene som trenger dette.  

Flere småboliger med hage/tun til eldre som 
klarer seg godt, holde industri på egne områder 
og ikke spre det inn i boligområder. Kjempe for ny 
vei og gang/sykkelvei over Grytøy, gjerne også 
fastforbindelse slik at øyriket kan bosettes på en 
lettere måte.  

Dere er helt avgjørende at dere bruker mer penger 
på skole.Det er ikke holdbart slik som dere holder 
på. 

Tilgjengelighet på kommunale tjenester/kontorer, 
få bort bompengene, bedre parkeringsordninger 

Et levende sentrum, tilrettelegge for 
næringsutvikling utenfor kjøpesentrene, bedre 
kollektivtilbud 

Bedre plan/byggesaksarbeid, kommunen som 
medspiller, gjennomtenkt sentrumsløsning 

Bedre tilbud til eldre (f eks fritidsaktiviteter), 
"levende" sentrum, kutte parkeringsavgift, gjøre 
attraktivt for næringsliv, slikat vi beholder 
butikkene der. 

Bedre helsetilbudet innen rus.flere boliger.  Hjelp 
til unge med rus og psyk 

Bedre busstilbud, billigere parkering, flere tilbud 
til barn 

Flere butikker, kafeer og happeninger i sentrum, 
gratis Internett til alle i hele Harstad og bedre 
kollektiv tilbud. 

Bedre byutvikling, billiger boliger, bedre 
busstilbud 

Bedre tillit til kommune, bedre tilrettelegging for 
aktiviteter i sentrum, skape et ordentlig uterom i 
sentrum 

Få utbedret uteplassene i de gode barnehagene 
på sørsiden, uteservering på sommeren i gågata, 
scooterløype 

Mer tilbud for barn i sentrum, park nede ved 
havna, gratis parkering sentrum 

Fjerne bomring,  

Bedre tilrettelegging for gående og syklende med 
sammenhengende trasèer. Høyere prioritet på 
vintervedlikehold av g/s-veger. 

Fullfør gang- og sykkelveier i henhold til Harstad-
pakken. Prioriter for øvrig utbygging av gang-
/sykkelveier og trygge skoleveier. Antas å ha 
betydning for tilflytting av barnefamilier og 
dessuten passe inn i kommunens miljøprofil og 
"safe community" 

Gi bedre oppvekstvilkår for barna. 

Kollektiv, fritidstilbud utenfor bykjerne, mer 
velvilje for folk som ønsker å gjøre noe les bygge 
hus eller starte bedrift 

Bedre eldreomsorgen!!!! Få et aktivitetshus for 
unge voksne som kan treffes og dyrke hobbyer 
som ikke nødvendigvis har med idrett å gjøre. 
Synes det bare prates om nye idrettshaller etc. 
Alle er ikke opptatt av idrett. Jeg er for gammel til 
å henge på Ungdommens hus, og for ung for å 
henge på aktivitetssenteret på Sama. Ønsker meg 
et sted der det kan holdes kurs for oss som vil lære 
oss å sy/strikke, tegne/male, spille piano/gitar, 
gjerne kombinert med rom for amatørteater.  
Hvor er tilbudet for oss over 30? Vi er jo for gamle 
for Kulturskolen også.... 

Bedre busstilbud, bedre samarbeid med frivillige 
organisasjoner, bort med gubbeveldet og 
gutteklubben grei i nærings- og 
bevilgningsorganene 

Øke bemanning innenfor helse og omsorg, økt 
akuttberedskap i øysamfunnet (båt) 

Sentrumsplan som får byen ut 50talls myra.. 
kommunen må skape mer ja-mentalitet overfor 
innbyggere, bli mer attraktiv for unge som er på 
søk etter jobb og bolig..  

Gratis parkering i sentrum, bowling og lekelandtil 
sentrum,  

Bedre kulturelle tilbud, fokusere på ungdom og 
bedre bussforbindelser 

Økt profesjonalitet, mer aktivt sentrum, flere 
nærbarnehager 

Ishall, Turnhall, utendørs treningsapparater i 
parkene.  

Øke kvalitet og bemanning i rus og psykiatri, eldre 
omsorg 

Ny bergsengskole,styrket bemanning i 
eldreomsorgen, lekeplass i sentrum 
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flere arbeidsplasser, tilrettelagt friluftsliv og 
utvikling av fritidsaktivitete 

Få flere spennende butikker til sentrum av byen. 
Bedre kollektiv tilbud (buss rom går oftere og som 
gåt natt/senkveld. Flere muligheter for utendørs 
aktivitet for barn, ungdom og voksne (lekepark, 
friluftsområde, treningspark, skatepark etc.) 

Utbygging av grunnskole, flere og mer utdanna 
barnehagepersonell, mindre sentralisering 

1. 1. Rett fort opp påpekte feil/mangler. 2. 
Planlegg og bygg i. h.h..t 
befolkningsframskrivinga. 3. La ikke 
"sentrumssyken! få  ta kverlertak! 

Berge sentrum med 2 timers gratis parkering, 
beholde nærskole/barnehage og øke 
grunnbemanning i Helsetjenester  

Litt gratis parkering i sentrum. Mye mer positivitet 
og vennlighet. At vi bruker mindre tid på prosesser 
og mere tid til iverksetting. 

Bedre forhold for barneidrett, med tanke på bedre 
kapasitet i hall til normale treningstider, større 
satsing på et levende sentrum, flere lekeplasser i 
sentrum. 

Skolert bemanning i barnehager, skoler og 
helseforetak 

Busrute fra sørside til sykehus, gratis 
parkering/time gratis parkering i sentrum, 
attraktiv sentrum 

Bedre parkeringsmuligheter i sentrum, omlegging 
av hovedvei så går rett over bussstasjonen og 
rundkjøring, leke- og aktivietetssenter i sentrum  

Satsing på forebygging av vold og overgrep 

Lavere eller ingen eiendomsskatt. Mindre 
"kameraderi" i kommunen. Mer penger til 
skolene. 

Bedre kollektivtransport, mer aktivitet i sentrum, 
fokus på eldreomsorg i samarbeid med frivillige 
organisasjoner  

Lettere å være trans eller skeiv, mulighet for å 
gjøre noe mer enn shopping i gågaten (skjerming 
mot nedbør og vind, samt uteservering - ikke 
nødvendigvis av alkohol) 

Betaling inn t byen rimeligere...lettere parkering i 
sentrum... 

Fritidsklubb til barn og ungdom, lekeapparater i 
generalhagen, flere utdanningsmuligheter  

Bedre butikker i sentrum. Mer kvalifisert 
personale i omsorgsyrkene. Gratis parkering. 

Mer grunnbemanning i alle yrker som jobber med 
mennesker! (Barnehager,skoler, eldreomsorgen 
osv)  Bedre busstilbud i distriktene.  Gratis 
parkering overalt.  

Gratis parkering i sentrum, nye hurtigbåter, flere 
bussruter i boligfelt i Kanebogen 

Mindre skatter/avgifter, mer aktivt sentrum, 
bedre sykehus og omsorgstilbud 

Redusere avgifter, ta bedre vare på eldre, bedre 
kommunale prioriteringer 

Færre elever i klassene, rom for små barnehager, 
bedre eldre omsorg. 

Bedre renhold, estetikk, bedre tilbud til ungdom. 

Hør på folket og mindre korrupsjon i byggesaker 
og annet 

Mere gang- og sykkelstier. Forskjønning av 
sentrum (grønne lunger, beplantning, oppgradere 
fasader på slitne bygg i sentrum) 

Idrett, byplanlegging, lytte til brukerne 

Vær mer visjonær, tørre å satse, slutt med 
politiske omkamper i ett og alt (flisespikking) 

Skjerpe seg kraftig på eldreomsorg, bedre kontroll 
på barnehager, likere tilbud på sfo 

De kommunale avgiftene er dyre, kollektivtilbudet 
er en vits 

flere attraktive arbeidsplasser, bedre kollektiv 
transport, bedre helsetjenester 

Større fokus på næringlivet, samarbeid mellom 
ulike aktører (eks skole næringsliv, næringsliv 
kommune) en mer ydmyk kommune for 
samarbeid mellom ulike aktører) 

Bedre lekeplasser, billigere fritidstilbud for barn,  

Trenger ishall til hockey, curling, kunstløp 

Utnytte at vi er en kystby. Gjøre havneområdet 
innbydende med lekeplass, park, restauranter. På 
tide å få flere studiemuligheter på UIT Harstad.  

Harstad kommune må vise mer velvilje i 
byggesaker heller enn å være opptatt av å stikke 
kjepper i hjulene tilinnbyggerne. Harstad 
kommune må lytte til innbyggernes ønsker i større 
grad enn de gjør. Vi har et kjempeflott 
havneområde. Det er helt utrolig at det ikke er en 
eneste kafé langs havnepromenaden , i allefall 
sommerstid savnes dette. 

Bredere tilbud på kulturfronten, ishall, stolthet 

Utested med dans for voksne, 
allidrett/fotball/aktiviter for barn som passer for 
alle.(uten prestasjonspress), hundeluftegård,  

Senk ambisjonene om å skulle vokse, sats heller på 
å øke kvaliteten istedet for kvantitet i tjenestene 
våre (flere lærere pr elev enn minimumskravet, 
flere sykepleiere enn minimumskravet i alle 
helsetjenester). Slutt å selg store tomtearealer til 
utbyggere, kommunen bør heller ta på seg selv 
arbeidet med å seksjonere og selge ut tomter til 
kostpris, slik at flere unge kan etablere egen bolig 
rimeligere. Få fullført veipakken, og tør å 
prioritere gang og sykkelveiene. De må freses og 
feies før og bedre enn veiene, skal det være ett 
reelt alternativ å bruke sykkel som 
transportmiddel, og de må være skikkelig belyst, 
så snart det BEGYNNER å bli mørkt. 
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Sentrum, mindre overflateparkering, flere bilfrie 
soner, mer grøntareal. 

Byen ser sliten ut, hadde blitt mer attraktiv hvis 
slitte bygninger ol ble pusset opp og byen generelt 
blir mer modernisert men samtidig beholde de 
koselige brosteinsgater og gamle bygningene 

Få bokt med korrupsjon i Bygg og 
eiendomavdelinga og helseavdelinga og gje en 
smule oppdragelse til tildelingskontoret 

Bilfritt sentrum, nytt bibliotek, gode 
skolebygninger med plass til alle elever 

Stopp forskjell mellom privat og kommunal 
brøyting og strøing av veier. En fallskade er langt 
dyrere for kommune  uansett hvor den skjer. Der 
kommunen brøyter skal det også strøs. Dette vil 
være til stor hjelp også for kommunens 
helsetjenester i fremkommelighet og trygghet 

Flere utdanningsmuligheter, mer liv i sentrum og 
ikke minst TA VARE PÅ GAMMELBRYGGA!!! La 
gammelbrygga stå!! Harstad sin skatt!  

Skøytehall, flere benker på utfartssteder, 
oppgradere lekeplasser i byen 

Pusse opp kinoen, gjøre noe med sentrum (gratis 
parkering, lekepark ute, skøytebane)  

Bedre branding/ Skape flere opplevelses turisme/  

Mer satsing på de unge og eldre,flere årsverk og 
kompetanse blant ansatte i skole og eldreomsorg, 
billigere buss 

Satse enda mer på Kultur og opplevelser, fortelle 
byens pre til omverden , mer offensiv 
næringspolitikk 

Skiløype folkeparken-Koven, utvidelse av 
turløyper, nordlyspark på Sollifjellet.  

Bedre tilpasset sentrum som 
samlingspunkt(inspirert av Lillehammer) - en plan 
fra politikere som vises så vi er med- turistbåt om 
sommeren til alle perler. - som vi kan gå rund og 
hive oss på tilbake. Så mye fint og se.  

Ved å bygge ut gang- og sykkelsti fra Åsegarden 
til Tennvassåsen. Tenk å kutte dette fra 
veipakken? Er ikke sikkerheten til innbyggerne i 
disse områdene like viktig som i resten av byen? 
Ved å lytte til innbyggerne vedrørende helse og 
omsorg, samt skolen. Det nytter ikke for folk å 
engasjere seg dersom de ikke blir hørt. Ved å 
ivareta og verdsette ting som fungerer, 
eksempelvis kulturhistorie i form av arkitetkperler. 

Bedre politikere, bedre helseomsorg, bedre 
organisering i trafikken. 

Sentrum må renoveres. Gjøre det enkelt for folk å 
bruke byen med og uten bil. Få hurtigruteanløp 
lenger vekk fra sentrum. Bompengenivået må 
holdes lavest mulig eller helst forsvinne 

Kutt parkeringsavgift, kutt bompenger, kutt 
parkeringsavgift 

Gang/ sykkel bli ferdig, nyere skoler, levende 
sendtrum 

Bedre skoler,bedre eldreomsorg og mindre 
bompenger 

Utbygge universitetet (for flere unge voksne), flere 
ungdomsklubber, flere bussavganger.  

Flere sykepleiere på sykehjemmene. Flere 
assistenter i barnehagene. Bedre tilrettelegging 
for de med funksjonsnedsettelser. 

Gjøre sentrum mer attraktivt for 
familieaktiviteter, utnytte nærheten til havet 
bedre og fjerne parkeringsavgift i sentrum 

Mer attraktivt sentrum. Fine senter med 
spennende og moderne butikker som kan friste 
både store og små 

Lekeplasser til barn 

Vitalisere sentrum. Kommunen må bli bedre, 
kunne kommunisere. Satsepå ungdom.  

Meir penga og fokus på eldreomsorgen, 
fjern/billigere bompengestasjonan,   

Helhetlig byplanlegging med boliger, barnehager, 
skoler, sykehjem og ikke minst ferdselsårer. Bedret 
vedlikehold av veger for å gjøre det mulig med 
økning i helårs ferdsel på sykkel. Utjevning av 
vilkår for handlende slik at flere butikker overlever 
i sentrum om ikke sentrumsfunksjonen skal endres 
og sentrum for handel og tjenester skal flyttes. 

Flere studieretninger i vgo + flere 
valgmuligheter/studier på UIT Campus Harstad og 
flere jobbmuligheter i byen og omland 

Mer helhetlig planlegging, utvidet attraktivitet på 
møteplasser  

Ha fokus på at beboerne i kommunen er en gjest 
som skal tilfredstilles, med helsevesen, skole og 
andre tilbud som er gode.  At de ulike etatene får 
inn en tankegang på at de driver service eks 
papirfaktura til de eldre som ønsker det.  Å bli en 
mer positiv kommune som er opptatt av at alle 
beboerne trives og har gode tilbud. 

billigere flybuss, gratis parkering i sentrum, mer 
opplegg for folk i 30-årene uten barn (som ikke 
inkludere fyll og ut på byen), savner søndagsåpne 
kafeer (da er kafeene stengt pga nattens 
festligheter - kanskje en ide at uteplassene 
stenger tidligere sånn som i andre byer?) 

Mer fokus på innbyggerne, ikke bare 
kapitalistenes ønsker og behov. Mer attraktivt 
sentrum (nytter ikke med enorme 
kjøpesenterutbygginger på utsiden). Bygge ut 
"Stien langs sjøen". 

Glasstak over torvet, levende havn om sommeren, 
flytecafe innsiden av moloen, storhall ved 
langmoan, frisbeepark folkeparken, bading/cafe 
møklandsvannet,  

Ta bort bomringen, bedre busstilbud, mer liv i 
byen 
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Ta vare på de eldre. Ikke bruk 
sammenligninger..bemanne vakter ihht behov. Få 
bort "livsglede" og la ansatte.gjøre jobben sin. 
Ikke kaste bort tid slik at noen kan skryte at det e 
så flott i Harstad. Fokus på mobbing i skolen. 
Utrolig passiv holdning til Dette. Problemet er 
kjempestort.  

Hyppigere buss, spesielt midt på dagen og en sen 
kveld, øke bemanning på alle sykehjem, mer fysisk 
aktivitet i grunnskolen 

Bedre skoletilbud både bygningsmasse og antall 
lærere/miljøterapeuter i skolen(i dag er elevene 
presset inn på skolen). Spør folket hva de ønsker 
seg i Harstad eks. Hva som gjør byenkjærnen mer 
attraktiv. Lytt! Ta bedre vare på våre eldre og de 
som jobber med disse.  

Uten bom 

Bedre og varierte jobbmuligheter. Etablerte 
strukturer bør slippe til nye, unge krefter i styrer 
og stell, heie nye fram. Mer liv og røre i sentrum 
uka gjennom. 

Åpnere nettverk, fokus på barnefamilier, gjøre 
byen attraktiv for ungdommen 

tilrettelegge for vekst i sentrum (kulturtilbud, 
unike butikker/spisesteder) 

Ingen bomring, ingen parkeringsavgift, bedre 
sentrumsaktivitet 

Et bedre kollektivtilbud, Begynne å forberede byen 
på framtida med feks å slutte å bygge ut i havet. 

Flytog Harstad - Evenes - Narvik 

Gjøre sentrum flottere å oppholde seg i. 
Kollektivtilbudet må forbedres - flere avganger.  

 Bedre forholdene og lønn til de som jobber i eldre 
omsorg, pleie tjenester innen kommunen. Bort 
med parkeringsavgift i sentrum. Avstå fra å delta i 
bygging av ny kino og bibliotek.  

Fjern bomring. Gratis parkering i sentrum 

Få bort parkering å domstasone 

Oppgradert lekeplassene, iallefall laget plen satt 
ut en benk eller to hvor det er regulert lekeplass. 
ikke bare la det gro igjenn som i Harstadbotten.. 
Her er det mange småbarnsfamiler som kunne 
tenkt seg at lekeplassen nederst i harstadbotten 
hadde blidd etablert på nytt. For mange år siden 
var det både ballplass, huskestativ og sandkasser 
på dette området. Idag er plassen igjenngrodd og 
komunen "gir bort areal til næringsformål" som 
jeg trodde var freda? Punkt 2. Jeg kunne sett for 
meg at hurtigbåtene ble flyttet til motsatt side av 
havnebygget enn der dem legger til idag. Dette 
begrunner jeg med at de har anløp på harstads 
desidert fineste solplass med tanke på 
uteservering om sommmeren med mer i kveldsola 
som skinner til langt ut på natten.. Jeg kan se for 
meg at anløp av hurtigbåten fåregikk på 

gangsåssiden slik at det hadde vært mulighet å 
etablert resturant ++ i 1etg på havnebygget. Tenk 
den ringvirkningen dette kunne fått.. Kansje vi 
kunne målt oss med svolvær med alt livet som 
foregår av båtfolket i bykjærnen i harstad også? 
Punkt 3. Fjærn eiendomsskatten, denne behøver vi 
ikke? gikk ikke komun i dundrende overskudd nå? 

Forbedre sentrum. Bedre parkeringsplasser 
utenfor bomringen. Ny kino 

Variert boligbygging i sentrum. Noen eieboliger, 
noen leieboliger og studentboliger i samme enhet. 
Da unngår man at sentrum blir dødt.  

Bedre kollektivsatsning, kvalitetssikre 
eldreomsorgen ved kompetanseheving og bedre 
lønnsvilkår. Gang og sykkelstier . 

Flere ladeplasser for Elbil, bemanning i 
barnehage/skole/helse, større tilgjengelighet på 
tomter 

Styrke eldreomsorgen, å stå på forsida i ht og 
fortelle om overskudd i hundremillionersklassen 
som puttes på bok, er direkte  frekt, fjern 
eiendomsskatten  

Aktivitet i sentrum, liv langs kaia, aktiv 
kunstforening 

bygge boliger til alle,bedre koordinerende enhet 
og økt medvirkning for innbyggerne 

Et bredere utdanningstilbud ved Campus Harstad, 
bygging av storhall for fotball og flere 
(interessante) arbeidsplasser  

Senke kommunale avgifter, fjerne bompenger og 
parkeringsavgift 

Bedre barnehagedekning (venta 9 måneder på 
barnehageplass da vi flytta hit i 2016) 

Strategi: Utvikle safe community - m/ Folkeparken 
Trivsel åpnings sted for alle- Fokus: Helsefremme, 
sykdomsforebygge, rehabilitere.  
Overføringsverdi: Nasjonalt Internasjonalt 

Se folk, høre folk, forstå folk 

Mer kulturtilbud for alle aldersgrupper, 
uteservering i sentrum 

Mer utbygging og forretningsvirksomhet på 
sørsiden 

Slutte å bygge overalt, heller bygge få steder av 
gangen. Gjøre mer i sentrum, få flere aktiviteter 
for ungdom 

Føles som en skitten og slitt by og spesielt 
generalhagen sku vært fiksa 

Etater må bli bedre på samhandling, ansett 
pasientkoordinatorer, ønsker bedre 
bussforbindelser slik at jeg kan la bilen stå.  

Ordne veier ordentlig fremfor små reperasjon. 
Forebygge rusbruk blandet unge. Flere 
forebyggende tiltak.  

Ivaretakelse av identitet og trivsel i sentrum der 
sikt og nærhet til havet blir ivaretatt ( unngå at 
blokker stenger mot havet spes ved den 
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kommende parken ved Ottar Håløygsplass), 
kommunen tar på alvor innbyggernes innspill i 
byutviklingsdebatten, at kommunen har en 
helhetlig plan for utbygging i sentrum som 
ivaretar identitet og trivsel og utifra den stiller 
krav til utbyggere om å ivareta det   

Gatelys hele veien fra sentrum til Tjeldsundbrua. 
Bedre forhold for syklister fra Kanebog til 
sentrum. Billigere å ta bussen. 

Busstilbud på ettermiddag og kveld i 
Blåbærhaugen. Mer utekafeområder i sentrum. 
Ikke bygge flere høyhus ved sjøen.  
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Å arbeide i Harstad 
 

På en skala fra 1-6 der 1 er dårlig og 6 er svært bra - hvor attraktivt opplever 

du at det er å ARBEIDE i Harstad?                   

3.7 
                                                       

 

 

Nevn opp til 3 årsaker som i dag gjør Harstad til et attraktivt sted å arbeide 
 

 

 
 
 
 
Folk i Harstad opplever at det er et stort mangfold i arbeidsplasser. Mange ulike bedrifter, og 
spennende arbeidsmuligheter innen både privat og offentlig sektor. Også det store antallet 
kompetansearbeidsplasser, som blant annet følger med arbeidsgivere som Equinor, UNN, UiT og 
Forsvaret gjør at Harstad er attraktiv som arbeidssted. Men attraktive arbeidsplasser finnes også i 
andre byer, og særlig i de som er større enn Harstad. Så hva er det da som gjør det bra å jobbe i 
akkurat Harstad? 
 
Byens størrelse trekkes også i denne sammenheng frem som noe positivt. Liten, eller passelig stor. 
Den er oversiktlig, og det er lett å finne gode samarbeidspartnere. Likevel stor nok til å finne et bredt 
spekter av arbeidsmuligheter, også for de med høyere utdanning, og det er stort for gode fagmiljøer 
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og mulighet til faglig utvikling. Arbeidsplassene oppleves som trygge, og med konkurransedyktige 
lønninger. Lave boligpriser. 
 
Man bruker lite tid på transport mellom hjem, jobb, servicefunksjoner og fritidsaktiviteter. Mange 
har gang- eller sykkelavstand til jobb. Det er lite rushtrafikk og kø, og et relativt godt utbygd 
kollektivtilbud. Kort vei til (gode) barnehager er noe som verdsettes. Lite transporttid gir mulighet for 
mer fri- og familietid. Tilgang på natur- og kulturopplevelser og et godt utvalg innen service og handel 
gjør da byen attraktiv som arbeidssted. Et konkret forslag som er nevnt er å markedsføre 
friluftsmulighetene i stillingsannonser. 
 
Plassering i regionen, men kort avstand til flyplass og havn. En by i utvikling, fremoverlent og mye 
som skjer. Et spennende sted å være. Og gode tider for byggebransjen. 
 
Folkan i Harstad er også med på å gjøre det attraktivt å arbeide her. Arbeidsgivere. Kolleger og 
fagmiljøer. Kunder og brukere. Samarbeidspartnere. Bedriftsidretten. Alle er med på å skape gode 
arbeidsmiljøer for hverandre. 
 
 
 

Lite transporttid, mangfold av arbeidsplasser, 
gode barnehager 

Mulighet for faglig utvikling, greie arbeidsforhold 

Gangavstand til jobb. 

Fint å vokse opp i en liten by, oversiktlig og lett å 
bli kjent 

Mangfold av yrkesmuligheter 

Forholdsvis kort tid for å komme seg til sentrum. 
Det har blitt mye bedre med tanke på kø og 
kollektivt.  

Trives i min jobb, oversiktlig næringsliv. 

Som overnevnte  

faglig godt miljø, god utvikling 

Kort vei til jobb, tilgang på relevant jobb,  

Det er lett å komme i kontakt med folk her. Frilufts 
mulighetene her ligger rett utenfor stuedøra ( kan 
gjerne markedsføres mer i stillingsutlysing, feks 
med link til muligheter)  

Kort vei til jobb 

Det er flott med et arbeidsliv som gir en 
muligheter til å jobbe lokalt, uten behov av bil.  

Mulighet for utfordrende og interessante jobber. 

Trives i min jobb, God arbeidsgiver, Godt 
arbeidsmiljø 

Barnehagetilbud, natur, kultur 

Fagforeningene  

Ingen 

Nærhet (selv å pendle er ikke langt hos oss)  

Takknemelige folk man gjør noe for. Får brukt 
utdanningen. Trivelige arbeidsplasser. 

god arbeidsplass, mulighet til utvikling, tillit 

Alt er mulig, trygge rammer og flinke folk 

Flotte folk som bor her, ingen rushtrafikk av 
betydning til og fra jobb, gode kollegaer 

Mangfold i det private næringsliv. Tilgang til 
utdanning på fagskolenivå og univesitetsnivå. 
Harstad kommune jobber aktivt med heltid og 
kvalitetsfremmende tiltak og er en viktig 
leverandør av gide tjenester 

Kort vei på jobb, hyggelige medarbeidere og 
samarbeidspartnere 

Variert arbeidsmarked. 

Mer satsing på kunst og kultur 

det er jo faen ikke jobber til alle 

Viser til forrige svar. Vi må ha et liv ved siden av 
jobben.  

Store arbeidsplasser for folk med høy utdanning 
(Equinor, UNN, FLA, NAV pensjon), familievennlig 
arbeidskultur,  

Jeg bor her, har en bra arbeidsplass 

God lønn, forutsigbarhet  

Fine lokaler, 

Nært sentrum 

De aller fleste som kommer hit, flytter hjem igjen 
pga familie. Få som kommer fordi det er attraktivt 
her. Mange jobber i Forsvaret og kommer av den 
grunn.  

1: Kort vei til jobb. 2: Kort vei til barnehage/skole. 

Plassering i regionen og samarbeid over kommune 
og fylkesgrense. 

Kompetansearbeidsplasser, UiT gir mulighet for 
etter- og videreutdanning.  

Nærhet til arbeidsplassen, lite kø.  

Enkelt å få jobb, kort vei å kjøre, hyggelige 
ansatte 
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Kollegaer, trygghet,  

Gode jobbmuligheter, godt miljø og nærhet til det 
meste 

Grei tilgang på jobber. Greit betalt og greit utbygd 
kollektivtransport  

Spennende stillinger, ok prisnivå ved etablering 

Fin beliggenheten, nærhet til naturen med flotte 
turløyper 

Det aner jeg ingenting om da jeg ikke får jobb i 
Harstad 

Hyggelige mennesker 

Lite rushtrafikk,  

Lite campus-universitet, vet av de fleste og 
beliggenheten på kaia er perfekt!  

Mange og varierte fritidstilbud og kort vei til 
flyplass. 

Flere fulltidsstillinger.  

Enkel adkomst i byen, passe stort,  

Ingen  

Passelig greit tilbud, nærhet til naturen og andre 
steder i Nord Norge. Kulturtilbudet er bredt 

Liten by gjør det lettere å skape et nettverk 

Mange bedrifter, mye sentrert, greie folk  

Bra buss, nav  

Mye potensial, korte avstander og takknemlige 
brukere 

Mange ledige jobba i mitt yrke. 

Privat sektor. 

Det finnes ulike typer jobber, det finner jobber å 
få,  

Stabilitet 

Mange yrkesgrupper og muligheter 

Ingen 

Gode arbeidsplasser, lett å kjøre til jobb. 

Har ikke noe konkret å neve her. 

Kort avstand fra hjem til jobb 

Min arbeidplass 

Kort vei til jobb. Hyggelige folk. Små forhold (de 
fleste kjenner hverandre) 

Bra bedriftsidrett, flott fagmiljø 

Noen spennende jobber.Rolig. Rimelig trygge 
arbeidsplasser. 

Mange bransjer, flere utdanninger,  

Trivelige kollegaer 

Jeg vet ikke helt hva som gjør Harstad et attraktivt 
sted å arbeide, egentlig. Jeg er heldig og har en 
jobb jeg trives i, men "Harstad" gjør ingenting 
som gjør det mer attraktivt for meg å jobbe 
akkurat her. Det er mer hensyn til familie som gjør 
at jeg ikke flytter på meg.  

Kjøpekraft i befolkningen, kort vei til jobb.  

Equinor, forsvaret og vekstpotensial i bysentrum 

Korte avstander,  

Ingen gode svar 

Kort vei til/fra jobb. / Greie arbeidskollegaer med 
nordnorsk arbeidslyst. / Gode sosiale miljø på 
arbeidsplassene. 

Trygge atbeidsplasser. Kort avstand mellom jobb, 
hjem og sosiale aktiviteter.  

Flotte kunder 

Forsvaret, mye utvikling, tenker på lokal 
verdiskapning 

Trygg jobb, gode kollegaer og spennende 
arbeidsoppgaver 

Jobber ikke pga studerer  

Vi har gode jobbmuligheter for inginører å 
oljesektoren, samt at vi har nærhet til sykehus å 
andre viktige ting. Vi har desiten egentlig 
arbeidstilbud til de aller fleste arbeidsmarkeder! 

Gode bedrifter, kort arbeidsvei, greie boligpriser 

Kort pendlevei 

1: Equinor. 2: Høyere utdannings-institutt (viktig 
for framtida). 3: Fin natur 

Engasjerte arbeidere, ulike typer bedrifter, kort vei 

Når man kommer inn i jobb, er det bra og man 
trives stort sett godt.  

Equinor 

Jobber offshore 

Mulig å gjøre endringer, oversiktigeligheten gjør 
samarbeid mellom instanser lettere, byen er 
sentrert og lite avstand mellom etater.  

Kontakt med Universitet i Agder, lønn, prosjekter 
fra ildsjeler  

Muligheter 

Et bra utvalg av lokale og regionale 
samarbeidspartnere, beliggenhet, høyt innslag av 
kompetansearbeidsplasser 

Godt med ingeniørbedrifter 

Sentralt 

Varierte arbeidsplasser, stor offentlig sektor,  
forholdlagt til rette  for barnefamilier  

Virker som det er gode jobbmuligheter om man er 
åpen for nye ting. 

Har ingeb 

Folkene, flyplassen og UIT 

God arbeidsplass!  

Gode kollegaer 

Hode tverretatlig samarbeidsplattformer 

Flere sektorer å jobbe innenfor, stort omegn 
(Kvæfjord, Skånland, Evenes) 

Valgmuligheter 
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Det er mange jobbmuligigheter men for lite jobber 
i Harstad  

Hvis man får jobb kan det sikkert være greit 

Arbeider i skolevesenet og her er det mye å ta tak 
i, både bygg, ledere og retningslinjer. Har verdens 
beste kolleger som gjør at man fortsetter!  

mange bedrifter,satser på yngre, 

Kommer ikke på noen årsaker til dette spm 

Det som er nevnt i sp. 6 

Mye ledig jobb grunnet fraflytting.  

Unn, natur og hav  

Bra med jobb. Maritim. 

En by i sterk utvikling,kort avstand til det meste, 
at aille i sentrum mobilisere tell samarbeid 

Små forhold gir store muligheter for den 
ambisiøse. 

Forsvaret 

1) kort vei til jobb 2) nærhet naturen 

Kvalitet, muligheter, miljø  

Kort vei till job, kort vei till skolen, kort vei till 
naturen 

Noen få sterke fagmiljø, varierte arbeidsplasser og 
relativt lite trafikk 

Liveglede for eldre.  

Godt miljø, nærhet, sosialt  

Attraktive arbeidsgivere 

God lønn 

familien som er med hele tiden etter/før arbeid 

Mange gode samarbeidspartnere, flotte kolleger, 

Interessant jobb, gode kolleger (og kolleger i det 
hele tatt),  

N/A 

Kort vei til jobb. Koselige kolleger.  

Har fast jobb med fleksibel arbeidstid. 

Tilgjengelig jobber, interessante jobber 

Jobber ikke i Harstad 

Statoil, kommunale jobber og et variert jobbtilbud 
på det private markedet, landbruket.  

Lav arbeidsledighet. Variert nærings- og arbeidsliv 
(privat og offentlig) 

Variert næringsliv, universitet, utallige kulturtilbud 
- i vid betydning 

Flotteste kulturhuset i regionen,  

Kort arbeidsvei, gode arbeids forhold 

Dyktig ordfører som ivaretar barn og unges 
interesse 

Selve byggenæringen er på en god flyt, det bygges 
og tilrettelegges. Får bare håpe det flytter noen 
nye fjes til byen. Grottebadet er bra. Men, kjør 
gjerne rabatert pris. Er dere klar over hvor mye 

det koster for en småbarnsfamilie på 4 å være der 
2 timer? Ja, rundt 2 timer er det kids og vi holder 
ut.  

passe stor by, flotte folk, by i utvikling.  

Oversiktlige arbeidsmiljø/  

Kort vei til jobb(ikke kø/pendling), lite forskjeller 
blandt folk og gode kollegaer. 

Verkstedindustrien, Kollektiv transport, Stort 
fagfelt på arbeidsplasser. 

Hyggelige folk, liten by som gjør at man blir kjent 
med kunder, men stor nok til at det ikke blir 
kjedelig. 

Har ingen årsak  

Greit nok  

Kort vei til jobb, sjø og fjell er innen rekkevidde, 
gode kafeer  

Hyggelige kolleger 

variert og bra næringsliv, nettverkskanaler, korte 
avstander 

Fortsatt mange attraktive arbeidsplasser  

Lite trafikk 

? Jobber ikke 

naturen, kollegaer og andre 
ikkekommunebyråkratiske årsaker.  

Hyggelige mennesker. Naturen.  

Familie, natur, nært til jobb 

Jeg jobber ikke i Harstad. Er sjømann.  

Mange valgmuligheter 

Korte avstander, nærhet til sykehus etc, 
tilgjengelighet til allslags butikker 

??? 

Bra med aktivitet i byggebransje 

Bra arbeidsmiljø, allsidige muligheter, bra 
kollektivtilbud. 

Jobbmuligheter, boligpriser, naturen rundt 

Fast jobb 

Flere muligheter, både innenfor kommunal, 
fylkeskommunal, statlig og privat næringsliv.  

Nærhet til jobb,  

Sykhuset har vært en trygg arbeidsplass,  

Equinor 

Opplever det ikke som attraktivt å jobbe i Harstad. 
En jobb er en jobb her. De attraktive jobbene for 
meg finnes i Oslo.  

Stabil jobb, trives på arbeidsplass, stortsett greit 
med buss til og fra jobb 

Equinors tilstedeværelse, bra infrastruktur,  

Ledige stillinger, varierte næringer 

Korte avstander til jobb, naturen og Folkan 

gode muligheter  
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Arbeider ikke der. 

Nothing is nice about Harstad - it is the nature, 
landscape, and sea which make it nice here. 
Harstad in itself is ugly. The people are quite 
friendly though and I find it a good place to work.  

Brukbart interessant næringsliv. 

Flotte kollega, utviklingsmuligheter og 
løsningsorientert samarbeidspartnere.  

liten by - rask til og fra transport. nærhet til stor 
flyplass med greit rutetilbud.  

Fine arbeidsplasser, fin beliggenhet, kort vei til 
flyplass og båthavn  

Kort vei til jobb, gode kolleger 

Bred kompetanse, mange potensielle 
samarbeidspartnere, utdanning 

Menneskene og miljøet 

ok 

Liten arbeidsledighet, kompetanse etterspørres og 
mange varierte jobber. 

allsidig arbeidsmarked, korte avstander, 
kollektivtransport 

Gratis parkering 

Mye kompetanse, enkel logistikk 

Er nytilflyttet og trygdet, så kan ikke besvare sp. 

Vet ikke, Har ikke jobbet i Harstad på 25 år 

Ingen 

Kompakt by med små avstander, noe som gir lite 
reisetid til jobb, lite luftforurensing, stor nok til å 
ha bra fagmiljø, i fange bransjer. 

Trivelige mennesker , interessante jobber 

Utfordringer. Godt  fagmiljø på enkelte steder. 
God behandling av kommunen 

Mange som tar inn ungdommer i Helgejobb, 
kommunen er flink til å tilrettelegge for barn og 
unge 

Flere jobbtilbud, konkuransedyktige lønninger, 
utvikling 

Godt med arbeid, mange typer jobb, en del store 
firmaer 

Liker den nye siden til HK ang fremtidige ledige 
stillinger, Utviklingen innen helse og 
psykiatritjenesten bedrer mulighet for 
jobbmuligheter,  

Nærhet mellom lokalisasjoner, lett å komme til 
byen, mye kompetanse 

Equinord, sykehuset og boligpriser 

Jobber sørpå 

Vet ikke.... 

Variasjon, fremadrettet og vitalt 

Flotte medarbeidere i helse og omsorg,  

Equinor, kultur, friluft 

Statoil, Forsvaret og Sykehuset 

Meningsfylte arboppg, synlig arbeid pga mindre 
forhold, fint å kunne bruke sin utdannelse i 
hjembyen  

Gode kollegaer 

Spennende jobb, gode kollegaer og 
utviklingsmuligheter 

god balanse mellom private og offentlige 
virksomheter 

Veldig fornøyd med å jobbe i 3:3 turnus. 

Er pensjinist, men  kan ikke forstå annet enn at  
Harstad er en attraktiv kommune å jobbe i! 

Arbeidsklær, flotte kollegaer og god ledelse og 
nærhet til butikker 

Gøy å jobbe i festspilluka. Hyggelige kollegaer. 

Har hatt to arbeidsgivere i Harstad, vært fornøyd 
med begge.  

God arbeidsgiver, kommer ikke på noe annet 

Fin miks av offentlig og private virksomheter,  

Ingen 

Hyggelige kollegaer.  

Fokus på faglig utvikling, relativt trygge 
arbeidsplasser,  

Arbeidsgivere med mulighet for selvstendige og 
varierte stillinger,  by med relativt gode 
kollektivnett til å være i Nord-Norge 

Kort vei t jobben,..fin utsikt nesten overalt..bra 
betalt 

Effektivt å komme seg på jobb.  

Fine brukere.Personale.Avd.leder . 

Fin arbeidsplass, gode kolleger og nærhet til 
naturen.  

Kan bruke naturen rett etter arbeidstid, god 
beliggenhet mht fly og hurtigbåt, fint klima 

Vi er i endring. Mange tenker framtidsrettet. Vi får 
ny bystruktur. 

Internasjonal by, store viktige konsern er etablert, 
lojale kumder 

Vet sannelig ikke 

Natur, størrelse, ok medarbeidere 

Nærhet mellom jobb og hjem, stort nok til at det 
finnes spennende jobber 

rimelig boliger,  

Mange spennende arbeidsplasser, 
profileringpoolen (samarbeid mellom 
næringslivet), Uit - mulighet for kompetanse 

Harstad har variert arbeid innenfor mange yrker. 
Harstad har flere gode barnehager og skoler. Byen 
er passelig stor, og oversiktlig. 

Godt arbeidsmiljø, samarbeide mellom 
ledelse/ansatte, selvstendighet 

Equinor. Mange og gode anleggsprosjekter. 
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Godt arbeidsmiljø, god infrastruktur og godt 
nettverk  

Flere valgmuligheter, flere jobber 

Varierte fagmiljøer, både lokale, nasjonale og 
internasjonale bedrifter 

antall arbeidsgivere , sikre arbeidsplasser og 
varierte arbeids yrker 

Fin by, nært familien og fine turmuligheter. 

Greit arbeidsmarked, gode ordninger for ansatte 

Hyggelige mennesker 

Trygghet 

Korte avstander jobb- bolig, variert arbeidsliv, by 
som går ved egne krefter 

Kort veg til jobb. Oversiktlig miljø. Varierte 
myligheter . 

Ok boligpriser-endel forskjellige yrker 

Trygt og godt miljø. 

Er pensjonist, men jobbet til jeg var 73. Kunne 
gjerne jobbet videre om noen trengte meg. 

Jobber ikke i Harstad 

Utvikling, arbeidsplass 

Ingenting 

Lite kø, interessant arbeid, kort arbeidsvei 

God barnehagedekning, variert næringsliv og 
korte avstander 

Gode og snille harstadvarenger 

Fsst stilling, godt arbeidsmiljø og fin arbeidsplass 

Bredt tjenestetilbud og jevnt over god 
kompetanse tilgjengelig. 

Kommunal sektor er fortsatt relativt trygg, men i 
privat sektor er det store utskiftinger/endringer 

Mangfold innen yrker og arbeidsplasser 

Tror ikke Harstad er mer attraktiv enn andre 
steder, det handler mer om vilkårene for å bo her i 
området.  

like attraktivt som andre byer  

Kan gå trygt til/fra jobb. Ny prosjekt/satsinger 
som gir varierte tilbud.  

Naturen, bra kulturliv, store kjøpesenter 

Kort transportvei, passe stort sykehus å jobbe på, 
koselige mennesker å jogbbe sammen og med.  

Trygt. Imøtekommende. 

Optimisme i regionen og nyetableringer, føler at 
det skjer mye, kort vei til jobb, mange trivelige folk 
i byen..  

Mangfold i bedrifter, alle typer næringer,  

God lønn, tilretteleggelse for faglig utvikling 

Oversiktlig miljø der folk har tillit til hverandre  

Korte avstander. 

Kort vei til jobb. Sikker arbeidsplass. 
Barnehageplasser ok.  

Bra arbeidsplass, men ikke takket være Harstad 
kommune 

By i utvikling og mye som skjer 

Variert næringsliv  avansemuligheter i flere 
næringer.  Gode kommunikasjoner 

Variert arbeidstilbud. Ordnede arbeidsforhold.  

arbeidsplass og kollegaer, kjøring uten kø 
,interesse for det vi gjør fra omsorgeledere, 
politikere. 

Lite rushtrafikk 

ingen 

Familie, kunst og kultur, naturen 

godt arbeidsmiljø,lite pendlertid ,godt nettverk 

Kompakt by, gode kollegaer og gode kommunale 
tjenester 

Varierte jobbtilbud, god kompetanse blant 
arbeidere, opptatt av utvikling 

Stort utviklingspotensial i flere retninger: Natur, 
kultur, helsesikring, og Universitet. Stimulerer 
livskvalitet 

Lønn, kolleger, samhold 

Det er lokalt og lite, men samtidig passe stort, 
mulighet for mange yrkesgrupper 

Trengs folk overalt. Godt miljø de fleste plasswe 

Go på tilrettelegging for de som ikke passer inn i 
A4 arb. liv. Gode kollegaer. Tilrettelegging for 
fagutvikling 

Fast jobb. Får penger. Får fritid.  

Arbeidsplassens nærhet til hjemmet, behøver ikke 
å bruke bil til jobben, at vi har Uit Campus Harstad 
som en fagressurs 

Mange flotte arbeidsplasser å velge mellom. 
Flotte fritidsaktiviteter. Greie kollektivtilbud. 

Variert arbeidsmarked. Grei logistikk. Hyggelige 
folk. 

 

 

  



33 
 

Nevn opp til 3 måter Harstad kan bli et bedre sted å arbeide 
 

 

 

Akkurat som at mangfoldet i arbeidsplasser i Harstad trekkes fram som noe svært positivt, er det 
nettopp dette som nevnes flest ganger på ønskelistene for hva som skal gjøre det enda bedre å 
arbeide i Harstad. Generelt flere arbeidsplasser, mer variasjon innen type arbeidsplass, flere 
høykompetansearbeidsplasser og flere industriarbeidsplasser. Også flere offentlige arbeidsplasser, og 
da spesielt statlige. Satsing på nye og fremtidsrettede bransjer. Miljø og grønn energi i fokus. 
Turisme. Flere stillinger innen kreative fag. Tiltrekke oss kunstnere. 
 
Gode betingelser for bedrifter i Harstad. Jobbe aktivt for å tiltrekke oss bedriftsetableringer. Støtte 
opp om lokal produksjon og lokalt eierskap. Sørge for etablererstøtte og legge til rette for 
gründermiljø. Etablere næringsarenaer for samarbeid. Harstad kommune oppfordres til å være aktive 
og synlige med strategisk næringsplanlegging. 
 
Infrastruktur som kollektivtilbud opptar svært mange. Generelt hyppigere og billigere avganger. 
Utvidete rutetider som passer for de som begynner tidlig eller slutter sent på jobb. Også rimelig og 
bra parkering, samt reduserte bomavgifter. Da også som sentrumstiltak, for å gjøre det mer attraktivt 
å drive handel og service i sentrum. Ferdigstilling av Harstadpakkens tiltak innen kollektiv og gang- og 
sykkel. Bysykler. Forlengelse av Stien Langs Sjøen. Vintervedlikehold av gang- og sykkelstier. Generelt 
sentrumsutvikling. Men også næringsutvikling og infrastruktur i distriktet. 
 
Harstad kommune som arbeidsgiver blir oppfordret til å sørge for å være en minst like attraktiv 
arbeidsgiver som private bedrifter. Arbeidsmiljøtiltak, lønn og mulighet for faglig utvikling nevnes. 
Mer utskifting innen lederposisjonene nevnes av noen. Svært mange er mener det bør ansettes flere 
i helse- og omsorgssektoren, og gi flere mulighet til å jobbe 100 %. Også innen barnehage og skole 
ytres ønske om nok ressurser, og høy kvalitet. Dette gjelder både gode betingelser for ansatte innen 
disse yrkene, men det er også viktig at servicen i Harstad kommune er av høy kvalitet for 
attraktiviteten som arbeidsstedskommune. 
 
Tilrettelegging for at alle kan være i jobb. Aktivt arbeid mot diskriminering og intoleranse. Satse 
spesielt på å få unge ut i jobb. Lærlingeplasser og praksismuligheter. UiT som viktig utdanningsaktør 
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og kobler mellom næringsliv og studenter. Flere lokalt relevante utdanningsmuligheter på Campus 
Harstad. 
 
Omdømme nevnes som viktig å fokusere på. Stolthet rundt det vi har og er, samt kommunikasjon av 
dette. Tilrettelegge for tilflyttere gjennom tilflytternettverk. Kontorhoteller eller kontorfellesskap for 
de med hjemmekontor eller enkeltforetak. Utlyse stillinger åpent og for alle – mange mener at 
stillinger tildeles gjennom bekjentskap eller internt heller enn ekstern utlysning. «Dyrke 
småbyfordelene, fritid er viktig». 
 
 
 
 

Bedre kollektivtransport og tidligere fjerning av 
strøsand på gangveier (transport til jobb). 
Styrking av gründermiljø og offentlig 
oppstartshjelp til etablerere 

Få flere 100 still, flere ansatte i helse sektor,  . 

Færre satsingsområder i skolen, slik at man får 
mulighet til å være kreativ og bli motivert.  

Redusering av bomavgift, gratis parkering i 
sentrum og mer satsing på de som brenner for å 
skape vekst i kommunen. 

Ingen bomring, flere bussavganger og billigere 
takster  

La unge voksne få praksismuligheter i bedrifter.  

Jobber i sentrum og der opplever min arbeidsplass 
nedgang mer og mer. Her må det tiltak til asap 

Dere må bygge omdømme. Byarkitekt er flott. Vi 
trenger også mer fri parkering i sentrum. Latterlig 
mye bompenger for familie som er nødt å ha 2 
biler. Vanvittig mye eiendomsskatt. (var det ikke 
snakk om månedlig betaling?) 

Altfor mange grupperinger, med alt for lite 
samarbeid og interaksjon. For få attraktive, 
etablerte bransjer i byen.  

Man er svært avhengig av bil for å komme seg på 
jobb og dette har blitt veldig dyrt. Altså: bedre 
kollektivtrafikken! 

Som ansatt i Harstad kommune opplever man at 
man blir motarbeidet når man ønsker å gjøre 
positive inngrep i arbeidshverdagen.  

Legg tilrette for at firmaer utenbys fra ønsker og 
tør å etablere/satse i Harstad. Skap troverdighet. 
Konf Gammelbryggasaka.... 

Bedre offentlig transport til bydeler, større 
mangfold, 

Systemer som fanger opp de som ikke gjør jobben 
sin, mer rettferdig lønnspolitikk, mer lydhør 
skoleledelse 

Flere arbeidsplasser, større bredde i 
yrkesmulighetene, Utvidede muligheter for jobb 
også for de med nedsatte arbeidsevner.  

Legge tilrette for mange forskjellige bransjer slik 
at det blir et mangfoldig arbeidsmarked. Jobbe 
aktivt for å få kunstnere til å etablere seg i byen. 

Ha større fokus på offentlige arbeidsplasser, Har i 
10 år arbeidet i en nasjonal enhet uten at noen 
politikere har brydd seg. Kun Olje og kultur som 
står på agendaen. 

Bemanning i omsorgsyrker, fulle stillinger,  

For lite penger til kommunale tjenester  

Satsing på å forebygge trakassering i arbeidslivet 
og øke nivået på service. 

Tilrettelegge med bedre infrastruktur og kollektiv 
trafikk, utviklingsmuligheter med utsendinger på 
universitet lokalt og lærlingplasser.  

Kutte bompenger, kutte eiendomsskatt,  

Ta bedre vare på det man har i kommunen. Hjelpe 
til økonomisk dersom bedrifter trenger det.  

hyppigere bussforbindelse,  

Flere bussavganger, mer sykkelvei og flere lokale 
bedrifter 

Få et nytt rådhus, nye skoler og lage nye 
parkområder for å spise utelunsj i om sommeren 

Legge til rette for næringsarenaer.Være rask på 
saksgang.Være rimelig på honorar i 
saksbehandlinga. Legge til rette for lange 
utdanningsløp i nærhet til byen. 

få flere arbeidsplasser. nav må gi lønnstilskudd. 
private bedrifter må gi ok lønn.  

Mindre gubbevelde, flere arbeidsplasser for høyt 
utdannede og unge kvinner, bedre pendlervei med 
sykkel eller til fots,  

Enda bedre sykkelveier.  

Flere stillinger tilknyttet til kultur  

Vet ikke 

Det må bli lettere å få seg jobb i Harstad. Skape 
flere arbeidsplasser. Lag nettverk slik at det blir 
lettere å være ny i byen 

1: Bedre kollektivtilbud som gjør det praktisk og 
attraktivt å ta buss til og fra jobb. 

Tiltak mot langvarig manglende adm og politisk 
langsiktig strategisk planlegging og tilrettelegging 
for næringsutvikling/etablering.. 
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Privat næringsliv har ett bra rykte noe derimot hk 
ikke har som arbeidsgiver. Dette ryktes fra flere 
fagområder i kommunen. 

Bredere samarbeid, ikke snakke så nedsettende 
om sentrene- de skaper faktisk masse 
arbeidsplasser,  

Trenger et levende sentrum. Harstad trenger flere 
kompetansearbeidsplasser som ikke er innenfor 
oljenæringen. UiT er viktig for utvikling og 
vedlikehold av kompetanse.  

Lavere skille mellom private og kommunale 
bedrifter. Private bedrifter er flinkere å vise de 
ansatte at de verdsetter dem, i form av 
kostnadsfrie julebord, meningsfulle julegaver, små 
og store firmaturer/utflukter/andre sosiale 
arrangementer,  overraskelser på pauserommet 
etc 

Flere arrangementer, samarbeid og happeninger 
på tvers av organisasjoner 

Færre utviklingsprosjekter (skole), inkludering 

Bygårdseiere pusser opp bygg/fasader, og hjelper 
i oppstart for nye bedrifter så tomme lokaler blir 
fyllt opp.  

Større variasjon av bedrifter,  

Ennu bedre kollektivtransport. Satse på næring i 
distriktene rundt Harstad. Gratis parkering i 
sentrum  

Tilrettelegge bedre for å knytte bekjentskaper på 
tvers. Det oppleves som en segregert by der det er 
utfordrende å bli kjent når en kommer inn som ny 

1.Billigere parkering 2. Lavere kommunale 
avgifter 

Ved at man får mulighet til å ha en jobb. 

At folk/kunder blir snillere mot medarbeidere, 
utnevne flinke og medmenneskelige sjefer, 
parkeringsmuligheter for arbeidere 

Ledige jobber med 100% stilling. Flere stillinger i 
helsesektoren med høyere prosent stillinger. 
Bedre parkering i sentrum. Bedre bussforbindelser  

Lite parkeringsplasser, dårlig bussforbindelser, lite 
utvalg 

UiT, IHO  'knebler' oss, og ønsker ikke å la oss 
utvikle masterprogram i sykepleie i Nord-Norges 
mest folkerike region. Ved fusjonen ble to viktige 
videreutdanninger om smertebehandling og om 
kronisk syke lagt ned. Det medfører at sykepleiere 
i regionen står uten lokalt tilbud om mer 
utdanning, og faget sykepleie på campus her 
rekrutterer heller ikke lærerkrefter med høyere 
utdanning. .  

Godt busstilbud, gode parkeringsmuligheter,  

Flere jobber tilrettelagt enslige småbarnsforeldre.  

Sats på gründere. Gjør det enklere å starte egen 
bedrift. Legg tilrette for at bedrifter og 
foreninger/lag har et sted å være. 

Ingen 

Spennende jobber, snilt miljø,  få byen til å virke 
spennende  

Bedre tilbud i kollektivtrafikk og mer presise 
bussavganger  

Ikke ansette etter bekjentskap, ut av bykjerne, få 
ned leiepriser til lokaler slik at man har råd å drive 

Harstad kommune : lytte til de som arbeider på 
skoler, sykehjem og bruke mer ressurser til barn 
og eldre 

Bedre og mer helhetlig lederskap hos enheter, 
større mulighet for å påvirke/bli hørt som ansatt, 
kvalitet i tjeneste fremfor kvantitet 

Flere hender i helsesektoren (jeg slutt som spl pga 
umenneskelig tidspress), mindre 
enheter/avdelinger. 

Ved at komunnen har flere ansatte innen helse. 

Ruste opp hjemmetjeneste, sykehjem og skoleverk 
med tanke på å få flere bistandsytere 

Harstad trenger flere arbeidsplasser. Bedrifter bør 
slutte med å ansette folk kun pga at de kjenner 
dem fra før. Unngå parkeringsavgift for de 
ansatte som jobber der. 

Droppe bomringen, vanskelig å få økonomien til å 
gå rundt pga den. Som sagt flere arbeidsplasser. 
Og enkelte plasser bedre ledere. 

Bedre kollektivtilbud der folk er, trygge 
arbeidsplasser, økt tilrettelegging for nye som 
ønsker å satse 

Trenger flere valgmulihet for jobber. 

Vær mer inkluderende,vanskelig å være tilflytter 
til Harstad spesielt når nye stillinger som utlyses i 
Harstad gies til bekjente og aldri utlyses.  

Mer faste deltidstillinger. Men levelige 
arbeidstider. 

Ikke skape forventninger om en storby, men dyrke 
småbyfordelene. Fritiden er viktig, så legge til 
rette for friluftsaktiviteter også i mørketiden 
(lysløyper).  Organisere gravearbeid bedre, og se 
til at ugunstig lyd/støv ikke blir belastet samme 
innbyggere. Har selv fått nok, og tror ikke jeg vil 
gidde å oppleve bygging av parkeringsanlegg i 
fjell etter tunnel/skolebygging/veiarbeid. 

Bedre utbygging for el-bil-ladding på 
arbeidsplasser. Gjennopplive sentrum. 

Skap arbeidsplasser som gjør at unge mennesker 
flytter hit, spesielt utflyttede som ønsker å komme 
tilbake. Bruk tid å ressurser for å gjøre det letter 
og mer attraktivt for bedrifter å etablere seg i 
byen. Kjemp med nebb og klør for å beholde de 
forsvarsgrenene vi har i byen i dag. 

Tilrettelegg for små bedrifter 

Lavere lønninger enn resten av landet, fleksiblere 
arbeidstider, parkeingsrabatter 
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Støtte til nyutdannede slik at de lettere kommer 
seg inn på jobbmarkedet - kanskje kan bedrifter 
ha et samarbeid med UiT rundt rekruttering av 
kandidater. En slags hjelpeordning slik at partnere 
lettere får seg jobb, og dermed gjør det mulig for 
samboere/ektepar å bli boende i byen. Gi en 
ekstra støtte til nyutdannende frem til de får seg 
jobb i og med at de ikke vil få så mye utbetalt på 
arbeidsledighetstrygd som nyutdannet student.  

Bedre offentlig logistikk til sentrum, Stangnes 
etc...hvor det er mange i arbeid. 

Mer livlig bysenter, flere jobber for 
fersigutdannede økonomistudenter, fellea 
jobblokale for de med hjemmekontor 

Bedre betingelser for familiefolk mtp turnusarbeid 
å ikke minst at barnehagene kan se på 
åpningstider (er ikke tilpasset dagens samfunn), 
bemanning i helsesektor (økt bemanning vil gi 
bedre arbeidsmiljø, lavere fravær & gi en bedre 
hverdag livskvalitet for de menneskene man 
jobber for) 

Flere bedrifter, raskere saksbehandling i 
kommunen 

Bør finne IKT/Hi-tech nisjer for samlet å øke 
kompetansen her. / Være flink på 
barnehage/skole. / Bygge ishall for å kunne gi et 
mer allsidig idrettstilbud. 

Vanskelig å si på generell basis.  

Flere folk 

Mer spennende bedrifter, legge til rette for mer 
etablering av nye bedrifter 

Beredskapssenter, mer fokus på turisme 

At flere jobber lyses ut og at det ikke går på 
bekjentskap om man får jobben eller ikke 

Nenvt over  

For mange som utdannes til administrative 
stillinger i forhold til hvor mange arbeidsplasser 
det er innenfor det. Det gjør det til at det er 
vanskelig for nyutdannede til å få seg relevante 
jobber. Bør få folk til å utdanne seg innenfor 
praktiske yrker, eller yrker som mangler kapasitet. 

Fjern Bomring, få finnmarksfradrag, investere i 
Næringspark. 

Næringspark for SMB, Mer transparent arbeidsliv 
og stillinger (fremstår lukket i dag). Mer hjelp fra 
kommunen til å få kompetent arbeidskraft hit, og 
tilrettelegge for at de blir værende  

Øk kvaliteten på skolene. Forleng stien langs 
sjøen.  

Flere hender i helsesektoren, flere i arbeid,  

Kurse ledere bedre.! 

Jeg syns de fleste kan bli flinkere til å ta inn folk 
etter utdannelse og intervjuer og ikke kun etter 
bekjentskap. Mange får jobber via folk de kjenner, 
eller folk som noen i familien kjenner. Men folk 

som kommer langveisfra og ikke kjenner så 
mange sliter innimelom med å få seg jobber fordi 
dem de kjenner til blir prioritert først.  

Tiltrekke seg flere arbeidsplasser for folk med 
høyere utdannelse.  

Jobber offshore 

Bedre veier/fremkommelighet og tilbud. 
Pendlermuligheter 

Mye styres fra Tromsø og kommunikasjonen dit 
må bedres (ønsker bedre hurtigbåter hvor det er 
mulig å arbeide på båten). Kommunale tjenester 
er de vanskeligste å samarbeide med- de er ofte 
svært travle og virker dårlig organisert.  

Mer penger til kommunale tjenester og tiltak, 
utvikling av sykehuset og legevakten, 
kollektivtrafikk  

Mer heltidsjobb 

større innslag av industriarbeidsplasser,  

Bedre offentlig transport, mulig å leve uten bil,  
barnehager der folk bor, flere unge må flytte 
til/bo i  Harstad 

Lavere eiendomsskatt, slå sammen Sør Troms og 
Nordre Nordland,  

Satsing på bedrifter slik at d blir flere firma å velge 
å jobbe for. Billigere husleie slik at bedrifter klarer 
å overleve.  

Nytt helsehus 

Bedre samarbeid med nabo kommuner  

Flere arbeidsplasser. Flere innbyggere 

At man faktisk har sjansen for å få jobben man 
søker på, i Harstad går det gjerne på bekjentskap.  

for få arbeidsplasser.  

kollektiv transport,billigere parkering 

Fjærn bomringen. Få gratis ferge over toppsundet. 
FÅ NYE VEIER UTE I ØYRIKET 

Få en ishall trim for barn og voksne. 

Sørge for god ferge forbindelse for de som jobber 
skift fra øyene 

Gi bedrifter som vil etablerer seg bedre vilkår for å 
flytte hit. Kommunen må slutte å være griske på 
alt. 

Legge til rette for små nisje butikker og firma, 
fjerne parkerings avgifter  

Bedre kollektiv.fjern bompenger. 

Høyere lønninger, flere attraktive stillinger innen 
kreative fag,  

Fullføre Harstad pakken, så reiseveien blir bedre. 

1) mer og bedre sykkelveier  

Mer og bedre sykkelveier, traffik fri sentrum 

Flere sterke fagmiljø, bedre forhold for 
sykkelpendling, lønnsomme bedrifter 
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Satse mer på kollektivt på nordsiden, slik at man 
lettere kan komme seg til jobb. Billigere å parkere 
og passere bom.  

Øk lønn i helsesektoren og mere ansatte i 
sektoren.  

Vet ikke 

Mer turistnæring. Utvikling av bransjer samt 
tilrettelegging for nye bransjer og firmaer 

Det burde blir plakater om hvem som trenger en 
ny på jobb 

Bedre avklaring fra nav når man går på aap 

Bedre lønn, bedre lokaliteter, tilgang til utstyr 
man trenger 

Større fagmiljø, kompetanse, bedre samarbeid 
med andre arbeidsplasser 

Billigere parkering. Bedre brøyting/strøing så man 
lettere kommer fram. Ikke bompenger.  

Ved å kunne tilby jobb til alle som står utenfor 
arbeidslivet. 

Gratis parkering i sentrum og ved sykehuset. 
Bedre kollektiv transport blant annet fra kila til 
Unn feks. Da. Mange skal samme vei. Pusse opp 
sykehuset!  

Større tetthet med høgskolen og utvidet tilbud. 
Studie i byen, deretter jobb. Ta rollen som 
oljehovedstad i Nord Norge og sett standaren. 

Få flere arbeidsplasser til byen, ikke legge ned 
jobber i forsvaret, unngå sentralisering, ta vare på 
bøndene.  

Flere reiselivsaktører. Ytterligere næringsutvikling 
(større variasjon). 

Bedre samarbeid mellom musikklinje og 
kulturskole, tilpasset rom til korps (hms 
dirigent/instruktør),   

Alle i arbeid inkludere arbeidsledige 

Bedre tverrfaglig/tverretatlig samarbeid 

- Lett litt på eiendomsskatten. Den er drepen for 
oss. - Tilrettelegg for ungdom som går ut av 
videregående at de kan fortette å studere i egen 
by og få eg jobb her. Akkurat nå "lekker byen som 
en sil" når det gjelder folk som går ut av 
videregående. Hullet må tettes for å skaffe 
befolkningsvekst. Nytter ikke med ny 
videregående da folk bare flytter ut rett etter. Her 
må det mer høyskole og universitet til 

Flere stillinger ift forebygging rundt ungdom,   

Mindre «innavl». Søkere utenfra får ikke jobbene 
pga interne relasjoner som favoriserer hverandre. 
Harstad kommuna har egne regler for ansettelse 
av f eks lærere, som gjør at søkere ikke kan søke 
på en konkret jobb, de kan bare ønske, og så 
plukker rektorene dem de vil ha. Dette gjør det 
vanskelig for søkere utenfra. Ufaglærte får fast 
jobb i soespedstillinger . Fagfolk utelukkes pga 
interne relasjoner i kommunen.  

Harstad kommune: Prøv å vær litt snillere med 
sykepleierene deres!! ...og lærerene! 

Flere lærlingplasser, Hybelhus, Parkeringsmulighet 
på arbeidsplassen. 

Flere turister som benytter seg av byens tilbud, og 
som vi som jobber i byen kan yte service til. At 
man blir satt mer pris på, ikke bare av 
kunder/brukere, men av de som styrer byen.  

Bedre lønninger, miljøterapeuter inn i skole på 
lærervilkår, økt bemanning for 
ungdomsoppfølging bvt 

Mere stabille arbeidere og mindre av de som har 
vansker med norsk språket, bedre fokus på 
helsevesenet, b.hage og skoler! Flere stillinger og 
høyere stillinger som er ledig, og ikke minst bedre 
lønn. 

Flere stillinger 

Utvikle flere arbeidsplasser i store private 
virksomheter.  

Spre positivitet, legge til rette for gode 
arbeidsplasser, mere kunst i offentlige rom. 

Øke bemanningen i helse- og sosial 

Bedre kontrakter til vikarer!  

nettverksbygging for tilflyttere, bedre sykkelveier, 
omstrukturere sentrum 

Mere allsidighet  

Mer lokalproduksijon og lokal firmaer,mer job 
mulighet 

1. Stimulere entreprenørskap, endre kulturen i de 
etatene som virker mer i veien enn til hjelp. 
Kommunen burde inspirere til handlekraft og 
verdiskaping.  

bedre bussforbindelser 

Fremheve det positive ved å bo i Harstad. Selge 
seg selv. Mottakelig for forslag og tenke nytt.  

vet ikke 

Det tilbys alt for få stillinger innenfor turisme. 
Harstad har enormt potensiale og befinner oss 
midt mellom de to kjempestore destinasjonene 
Lofoten og Tromsø men klarer ikke å utnytte seg 
av denne populariteten til tross for at vi kan by på 
veldig mye av de samme som våre naboer. Narvik 
satser millioner og Harstad burde gjøre akkurat 
det samme. Siden Harstad er oljebyen i nord 
forundrer det meg at det ikke tilbys noen form for 
utdannelse via UiT som retter seg mot 
oljeindustrien.  

Bedre veier og gang- og sykkelveier, flere 
parkeringsplasser 

Få mer verdiskapende industri til byen. Gratis 
parkering i sentrum for å øke aktiviteten i byen.  

Flere praksisplasser, lærlingplasser. Bedre 
tilrettelegging for de som faller utenfor 
arbeidslivet. Enda bedre kollektivtilbud. 
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Bedre kollektivtilbud 

Bredere utvalg av jobb i min bransje 

Sentrum må bli mer levende slik at butikkdøden 
stopper.  

 Tørr å satse på de unge, er nybrotts tenkende, 
lærende organisasjoner. Politisk er det svært viktig 
at etater også legges til Harstad og omeng, hindre 
at alt sentraliseres til Tromsø.  

Kommunen må legge til rette for at 
barnehagelærerstudenter også skal få 
tilskudd/stipend. Heve lønna i de offentlige 
barnehagene opp til pbl nivå, der for store 
lønnsforskjeller innad i kommunen i dag.  

Bedre kollektivtrafikk for å komme på jobb, 
barnehagedekning uansett når på året barn er 
født, at universitetet ikke legger ned linjer med 
utdanning det er behov for 

Flere srbeidsplasser i byen 

Øke fast tilsetting, gi økt lønn til de som fortjener 
det 

Ikke legge opp til et dødt sentrum som politikerne 
her i Harstad har lagt opp til. Bompenger og 
parkeringsavgift var en varslet katastrofe for 
sentrum som man nå opplever. Nå må det tas tak 
og legges til rette for at det er enkelt å åpne og 
drive butikk i byen - da kan ikke politikerne våre 
motarbeide butikkene som det nå føles som de 
gjør. Jeg tenker faktisk på å åpne en egen 
fotballpub/restaurant i byen men tørr jeg det nå? 
Nei tror ikke det.  

Bedre bemanning, bedre lønn, mindre helger. 

Bedre korrespondanse mellom ruggevikbuss og 
gangsåsbuss, stabil inbetemperatur 

Flere offentlige (særlig statlige) aktører, styrke 
universitetet, ta nasjonale 
kommuneundersøkelser til etterretning! 

Nok folk til å utføre jobbene, flere lærlingeplasser 

Mer bebanning i bhg, HiH får barnehagelærer 
utdannelsen m. Mulighet for praksis i egen bhg.  

flere jobber  

Its a nice place to work. It would be nice to be able 
to cycle to work. I feel safer cycling in the middle 
of London than Harstad as there isnt really any 
cycle lanes and the roads are very busy.  

Koble næringslivet på universitetet, tiltrekke (og 
beholde!!) tilflyttere med høy utdanning, 
bedre/større prosjekter, offensiv satsing, bedre 
infrastruktur og samarbeid med naboregionene 
(Lofoten/Vesterålen), flytte fylkesgrensa... 

Flere boliger til vanskeligstilte på boligmarkeder, 
flere ressuser til oppfølging av flykninger og et 
større fokus på HMS på tvers av tjenestene.  

mangler hotell for større konferanser. flere 
kompetansearbeidsplasser, ikke bare satse på 

handel. sterkere næringsforening som løfter frem 
viktigheten av primærnæringer. 

Vi som bor her må framsnakke byen, slutte og 
klage på bompenger, være positiv 

Flere bedrifter (flere valgmuligheter) 

Tilgjengelig parkering for ansatte i sentrum, 
billigere/hyppig kollektivtrafikk, bysykler  

Bedre kollektivtransport  

Redusert parkering for ansatte i sentrum 

Flere jobber må kunngjøres og ikke bare gå på 
bekjentskap. Åpne opp for mer mangfold. 

flere deltidsstillinger, tilpasning for folk med 
utfordringer, mer kollektivtransport 

Gang og sykkelvei med avstand fra traffikert og 
støvete riksvei. Kun grusing av halve gangveien 
om vinteren slik at spark kan brukes til /fra jobb 

Mer samarbeid og raushet, felles ambisjoner og 
klare visjoner, mer aktiv kommuneadm innen 
kultur og næring 

Arbeider i annen kommune, men bedre 
bussforbindelser i byen ville vært greit, bedre 
parkering ved arbeidsplassene, og mindre trengsel 
i sentrum 

Så liten at det lett oppstår særbehandling av de 
som tilhører rette klikken. 

Bryte ned de lukkede miljøene i losjer, klubber og 
profileringspoolen,  

Næringsvennlig kommune - tilrettelegge for 
innovasjon og nye bedrifter, næringsavdelingen 
svarer på søknader om støtte - i det hele tatt, 
næringsforening/pol slås sammen 

Flere gratis parkeringsplasser for de som jobber i 
sentrum, gode bussforbindelser til oss som bor et 
stykke utenfor sentrum, lønnsomt arbeid. 

Arbeiderne bør bli hørt.mere faglig input. Ta vare 
på arbeiderne . Se dem. Dette avhenger av ledelse 
på stedet. Har før hatt en fantastisk ledelse før 
sammenslåing.  

Større lønnsmuligheter, lett er å kunne søke om 
tilskudd for videreutdanning, billigere parkering i 
sentrum 

Mere konkurransedyktig, økt satsing på 
bedriftshelsetjeneste, økt satsing på utvikling 

Tilrettelegge for etableringer, støtte opp under 
utvikling av bedrifter 

Faste Fulltidsstillinger I kommunen 

Bedre sammardeid mellom sykehus og kommune, 
gratis parkering i byen, bedre kollektivtransport  

Få 100 % stillinger i pleie og omsorg 

Tilrettelegge mer for nystartinger, bedre 
kolektivtilbud slik at man kommer seg på jobb 

Bedre bussforbindelser! Det kryr ikke av 
muligheter for folk som starter kl 07 og de som er 
ferdig kl 23. Nå kan jeg bare bruke meg selv som 
eksempel da. For meg som ikke har lappen og ikke 
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har lyst å gå i en halvtime før jeg kommer meg 
til/fra jobb, så tvinges jeg til å bo innenfor en viss 
radius med den arbeidstiden jeg har. Jeg skulle for 
eks gjerne bodd på nordsia, men det går ikke en 
eneste buss etter kl 23 når jeg går av vakt.....Det 
er ganske håpløst.  

Flere valgmuligheter, fokusere på bærekraftighet 
og større samarbeid mellom skoler og reste  

Satse på helse og omsorg 

Samle byens viktige og store næringslivs aktører 
til hyppige bransjemøter og rådslag,  

Flere jobber til unge som skal inn i arbeidslivet, 
flere aktører på banen 

Harstad skal være «attraktiv hele livet», gjør tiltak 
for å få hjem harstadværinger etter endt 
utdannelse og ønsker vekst. Likevel oppleves det 
som vanskelig å være gravid på kommunal 
arbeidsplass. Svært lite rom for tilrettelegging og 
velvilje, fører til sykeliggjøring fordi sykemld er 
eneste alternativ. Synd når den gravide ellers er i 
god form og ønsker å være i jobb.  

Rådmann og enhetsledernivå lytter t 
avdelingsleder, og gir dem myndighet ogbikke 
minst rom t å være leder fremfor administrator.  

flere grundere, større andel private virksomheter 
(kontra offentlige), satse på fremtidsrettede 
næringer (teknologi/helse/opplevelsebasert 
turisme) 

Gravide bør få bedre/tettere oppfølging og 
tilrettelegging. Det bør bli enklere å få fast stilling 
i kommunen.  

Få på plass sykkelvei til sentrum, ledelse på 
åremål 

Øke bemanning, ikke presse inn flere helger og 
mer ulemper med turnus,  

At politikere lytter mer til arbeidstakere og 
arbeidsgivere. 

Flere jobber som ikke krever turnusarbeid,  

Medbestemmelse, økt lønn og mer tid til 
oppgavene. 

Gratis buss, 1 time gratis parkering i sentrum, 
happy hours ca etter arbeidsdag 

Gratis buss, billigere parkering, at elbiler må 
betale like mye i parkering og bompenger 

Satsing på forebygging av trakassering i 
arbeidslivet 

Større muligheter til kurs og videreutdanning i 
undervisningssektoren. Flere kursholdere til 
Harstad. Større fokus på estetiske fag i skolen. 

Bedre balanse mellom arbeidsoppgaver og 
bemanning 

Bli åpnere - jeg sitter med inntrykk av at en stor 
andel av jobber i privat sektor ikke er offentlig 
utlyst  

Mindre bompenger...lettere å finne 
parkeringsplass..ingen betaling for arbeiderne 
mens de er på jobb(altså parkering) 

Flere utdanningsmuligheter uten å må flytte fra 
byen.  

Kvalifisert personale. Lydhøre folk i ledelse. 
Politikere som holder ord. 

Mer grunnbemanning i alle yrker som jobber med 
mennesker. Bedre busstilbud i distriktene. Nok 
lærere og assistenter i skolene! 

Flere grstis parkeringsplasser i eller nært sentrum, 
flere privatklinikker, nye hurtigbåter 

Flere arbeidsplasser 

Bedre bemanning i helse sektoren.  

Ansettelse av mennesker som tenker nytt og 
framtidsrettet. 'Gratis' og bedre busstilbud  

Hent inn ledere utenbys, altfor mange rekrutteres 
i egen andedam og makter ikke å se lenger enn sin 
egen nese. (Kultur-Harstad er unntaket) 

Vet ikke 

Store deler av arbeidsmarkedet er ekstremt basert 
på bekjentskap 

flere jobber å velge mellom, mindre kameraderi 
ved ansettesler, flere jobber innen 
fylkeskommunale og statlige jobber 

Flere ungdommer som søker på stillinger, større 
åpenhet for forskjellighet, større samarbeid 
mellom ulike aktører 

Kompetansebedrifter 

For stor avstand mellom ledelse/ansatte: Ha 
dialog, spørreskjema, medarbeidersamtale oftere 
hvordan folk har det på arbeidsplassen. Snakk 
med hver avdeling innad på en arbeidsplass. La 
folk få mulighet til å jobbe med det de ønsket og 
har utdannelse til.  Legge bedre tilrette for 
videreutdannelse. Hospitering. 

Still høyere krav til ansatte i kommunale 
lederstillinger, hvis vi klarer å bli en kommune 
kjent for sterke, dyktige og høyt presterende 
kommunalt ansatte, vil Harstad Kommune være 
noe enhver ønsker på CV.  

Bedre tilbud for arbeidslunsj  

Bedre kollektiv, mer lønnsomt å reise inn/ut av 
byen for pendlere 

De er steikanes vanskele å førhålde seg til det 
kommunale systemet. 

Mer byutvikling og arbeidsplasser på nordsida 

Få busser til og fra Harstad oftere og utvidede 
rutetilbud i tid og antall. Bedre 
parkeringsmuligheter for alle til lik betaling. lik 
betaling i bomring for alle typer kjøretøy (unntatt 
utrykning og for bevegelseshemmede) 

Flere jobber, bedre lønn og bedre rekkrutering 

Parkeringsplasser, enda mer tilbud 
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Bedre bemanning i helsesektoren, lønn som 
samsvarer med det ansvaret man har 

Mindre makt til uformelle nettverk , mer 
folkevalgt makt, bedre bussforbindelser og ferdig 
gang og sykkelnett 

Mer fremtidsrettede arbeidsplasser. Mere jobb for 
ungdom. Vekst som synliggjøres . 

Produsere mer lokalt 

Ved å ikke opprette nye tilbud som nåværende 
arbeidstakere blir satt til, uten at rammefaktorer 
er på plass. 

Dumt spørsmål! Kommer jo an på hvor man 
arbeider. 

La folk få prøve, tilrettelegging 

Få flere arbeidsplasser 

Oppjustere og etablere fortau/gang og sykkelstier, 
bussruter som korresponderer med arbeidstid fra 
8, om mer tilbud om etterutdanning og 
videreutdanning i arbeidstida.  

Som sagt tidligere, mer ressurser i sykehjem og 
barnehager. Ta bedre vare på di ansatte. Fokus på 
bedre utdannede ledere i kommunale enheter. 

Bedre kollektivtilbud, større tilbud på universitetet 
og på vgs.  

Bedre kollektiv transport (flere og hippigie ruter 
samt helgene) 

Kommunikasjon. Tilgjengelig klima 

Meir fagfolk, meir bemanning i helsesektoren, 
flere faste stillinger  

Kommunale lønns- og arbeidsvilkår bør justeres i 
forhold til øvrig arbeidsliv i regionen for å utjevne 
forskjeller og gjøre kommunal tilsetting attraktiv. 

Bedre lønns- og arbeidsforhold og utviklings-
/karrieremuligheter 

Utvidet næringsaktivitet 

For at Harstad skal bli bedre å arbeide krever det 
at jobber blir lyst ut. Skal det komme nye 
mennesker til byen må jobbmarkedet være åpent, 
nå må du kjenne noen for å vite at bedriften 
trenger nye folk.  

begrensede arbeidsplasser for de med utdannelse 
(ikke mange bedrifter å velge mellom-tvinger folk 
til å jobbe utenbys og må pendle), bedre start lønn 
for nyutdannede(tar lang tid å bygge opp en 
"normallønn" når du starter lavt),  

Satse på å tiltrekke seg nye satsinger med fokus 
på miljø, alternativ energi og klimatiltak. Kutte ut 
fokus på olje (ikke fremtidsrettet). 

flinkere til å fokusere på det 
positive(media,innbyggere), utvidet åpningstider 
barnehage, kollektivtrafikk 

Bort med bom, gratis parkering på sykehuset, 
gang og sykkelveier  

Hør på foresatte og pasienter i deres kommune.  

Uten bom  

Mer konkurranse bedrifter mellom om 
arbeidskraft, få litt mer sirkulasjon i næringslivet,  

Rett person i rett type jobb, ansettelse utover sitt 
nettverk, flere muligheter til utdannelse i byen 

Større nettverk 

Fryktelig vanskelig å få seg jobb!! 

Mindre fokus på oljeindustrien og mer fokus på 
andre deler av næringen  

Større miljø av min yrkesgruppe 

Bedre kollektivtilbud.  Vi er mange som ikke har 
arbeidstid 8-15:30. 

Fjern bomring. Utbedre veier 

Nei si det, er det noen fasit her? 

Enda mer variert næringsliv. Bedre flyruter 
utenom Gardermoen. Forbedre unn s studietilbud 
i Hatstad 

Flere Harstad eide bedrifter. Ikke kun filialer i 
kommunen. Få  flere statlige arbeidsplasser 
etablert i byen.  

Vet ikke 

fjern bompengan 

Faglig påfyll, virke der en virker best, lytte 

bedre arbeidsrutiner,tilrettelegging for av alle 
innbyggerne ,flere ressurser 

Flere interessante arbeidsplasser, bedre flytilbud 
på Evenes og bedre etter- og 
videreutdanningstilbud ved Campus Harstad 

Kompetanseheving blant arbeiderne 

Lokal kulturutvikling: Fra enkel- til dobbel 
kretslæring. Bedre samarbeid, skille sak og 
person. Spesielt i politisk ledelse. Etablere en 
Arena for nye ideer akslet i det offentlige, men 
utenfor politisk ledelse. Snakk mer om sak med 
hverandre og mindre om person med hverandre. 
Hva skal vi gjøre mer av og hva skal vi gjøre 
mindre av? Støtte nye ideer ikke skyte de ned. 
Dyrke endrings villighet, men bevare 
verdigrunnlag og normsett, som gir aktverdige 
handlinger og holdninger. Inviter Kjell Inge Røkke 
prosjekt REV OCEAN til Harstad, men før andre 
gjør det. Vi har ledig arealer I Harstad. På sikt får 
vi verdens ledende miljø på havforskning. 

Skryte litt av hverandre 

Tilbud til enda flere yrkesgrupper 

Satse på vernepleiere i eldreomsorg;-) 

Ikke være så seriøse. 

Bedre bussforbindelser til sykehuset og sørover 
uten å måtte bytte. Lys ut hele stillinger. Legg 
tilrette for sykkelfelt.  

Folk som ansettes ut fra bekjentskap. Dårlig 
informasjon om hva ulike kommunale instanser 
gjør og at de eksisterer.  
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aksept for å tenke mer kreativt, noe større 
fagmiljø, tilgang til fagfolk 

Bedre helsevesen x 3 

Flere arbeidsplasser innen bærekraftige forhold 
som gjenbruk, teknologifirmaer for grønne 
løsninger, og gjerne innen offentlig forvaltning.  
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Å besøke Harstad 

 

På en skala fra 1-6 der 1 er dårlig og 6 er svært bra - hvor attraktivt opplever 

du at det er å BESØKE Harstad kommune? 

3.33 

 

Nevn opp til 3 årsaker som i dag gjør Harstad til et attraktivt sted å besøke 
 

 

 

Hva mener Harstads befolkning gjør kommunen vår verdt å besøke? Først og fremst naturen. Godt 

over halvparten av innspillene inneholder en eller annen formulering av natur. Fjell, hav, 

Folkeparken, Sollia alpinsenter, nordlys og midnattsol, skjærgård, turmuligheter, friluftsliv, Stien 

Langs Sjøen, utsikt, Øyriket, fiske, padling, klima, snø osv. 

Noen sider ved Harstad er interessant for de som kommer langveisfra, slik som natur- og 

kulturopplevelser. For de mer regionalt tilreisende antas tilbud som handel, servering, service, 

familieaktiviteter og kultur å være noe Harstad har mye av, og som det ikke finnes maken til i vårt 

mer rurale omland.  

Grottebadet er den enkeltattraksjonen som nevnes klart flest ganger. Videre er handelstilbudet noe 

som anses som en grunn til å besøke Harstad. Her nevnes spesielt kjøpesentrene Kanebogen og 

Sjøkanten, men også sentrum og nisjebutikker. Kafé- og restauranttilbudet er også noe 
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Harstadværingene er stolte av og som er med å gjøre Harstad til en bra sted å besøke. Videre nevnes 

barnevennlige aktiviteter generelt, og Sams lekeland spesielt. 

Kulturbyen Harstad får også mye oppmerksomhet. Her er det kulturtilbud og -opplevelser generelt 

som folk mener er flott i Harstad, med kulturhuset i spissen. Spesielt nevnes festivalene i byen, og da 

er det Festspillene og Bakgården som får oppmerksomheten. Tilbudene på Trondenes trekkes også 

fram. Kinoen er det noen som trekker fram som spesielt flott i Harstad. 

Videre er det historiske Harstad noe som nevnes av en del. Kulturminner generelt, Sør-Troms 

museum, Adolfkanonen og Anna Rogde spesielt. 

Det settes fokus på det at Harstad faktisk er en by med de tilbud som følger med av opplevelser og 

overnattingsmuligheter, men likevel en liten by med alle de fordeler det er å være liten. Korte 

avstander, rolig og hyggelig, mulighet for å kombinere byliv og naturopplevelser. Og dessuten nevner 

flere de hyggelige folkan som bor her, som skaper opplevelsene tilreisende får når de besøker 

Harstad. 

 

Regionale tilbud som handel, kultur og 
Grottebadet. Trondenes. Skjærgården i Øyriket 

Nydelig natur, festspill 

UMAMI, Stien langs sjøen, naturen 

Kjøpesentre, folkeparken og 10 på topp. 

Grottebadet, alpinbakken, kulturhuset 

Naturen, resturanter/kafe 

Har desverre problemer med denne. Vi har 
Trondenes kirke, adolfkanonene og festspillene. 
Byen er stort sett helt død. Det eneste måtte være 
Kanebogen Senter og OBS for handelsstanden. 

Naturen. Grottebadet. Umami. 

kulturtilbud, gode restauranter, grottebad, 
nordlys 

Natur, kultur,familien 

Kanebogen senter, kulturhuset, folkeparken.  

Grottebad, sjøkanten senter, kulturhuset 

Naturen 

Grottebadet er bra, men noe slitt.  

Kulturtilbud, naturen, og at vi får til det "spesielle" 

Trondenes halvøya, kulturtilbud, natur  

Vakker natur. kulturelle arrangement øyrike. 

Alt er nært, Særlig Folkeparken, Kulturhuset og 
aktivitetsmulighetene for barnefamilier gjør 
Harstad til et godt sted. 

Naturen, kulturbegivenheter, gastronomiske 
opplevelser. 

Har det meste jeg trenger, Kanebogen Senter , Lite 
giftige dyr. 

Kjøpesentre/butikker. Kultur/festspill/festival.  

Kultur, natur 

Kinoen 

Flott natur, lite sentrum, historiske severdigheter. 

Naturen og kulturen.  

Natur. Nordlys. Adolfkanon. 

natur, liten by,  

Naturen, kulturminner og noen hyggelige 
møteplasser 

Fin natur, flotte butikker i sentrum 

Natur.Tilgjengelighet til byen med bil, båt og fly 

Sentrum , Sjøkanten og Kanebogen senter 

Natur og skjærgård i øyriket. Grottebadet. Gode 
hoteller. 

Natur og Festspill 

Nærhet til Lofoten, toppturmuligheter og 
terrengsykkel, kajakk i øyriket utenfor Harstad 
(Bjarkøy, Grytøy, Krøttøy) 

Festspillene, bakgården 

Naturen, kafe, grottebad 

Natur, historie  

Den fine arkitekttegnede kinoen vi har. Naturen! 

Eneste byen i nærheten  

Natur, turmuligheter 

1: Naturen. 2: Handelsmuligheter. 3: Gode 
hoteller. 

Grottebadet, kulturhuset, Sjøkanten og 
Kanebogen Senter 

Mangfold innen handel, gode spiseplasser og 
bakgården. 

Kultur, festivaler, gourmetrestauranter 

Grottebadet 

Grottebadet, nærheten til marka 

Kanebogen senter og sjøkanten 

Naturen 
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Grottebadet, naturen, maten 

Anna Rogde, naturen, Trondenes kirke 

Grottebadet, bakgården, festspillene 

Naturopplevelser -fjell og hav, kulturhistorien og 
mulighet for sportsaktiviteter relatert til friluftsliv.  

Kommer ikke på noe som utpeker seg 

Festivaler, gourmet, natur 

Øyriket til Harstad er jo verdt et besøk nå som det 
er lett å komme seg dit..ellers så har jo Harstad 
bare adolfkanon som turistattraksjon 

Rema 1000 ligger utenfor bomringen 

For min del er det familie og venner, for å finne ro 
og slappe av, gå turer i fin natur.  

Kanebogen senter. Sollia alpinbakke. Bakgården.  

Restauranter, Høyskolen og kinoen (som er god 
nok som den er!!) bruk heller penga på NYE ting, 
ikke legg ned å bygg nytt nåkka vi allerede har. 

Kanebogensenteret 

Natur, flere attraksjoner, korte avstander 

Tja. Som innflytter fra Tromsø vet jeg ikke helt. 
Ikke utelivet, kanskje kulturlivet og absolutt 
naturen og havet! Folk er for private og generelt 
lite inkluderende for nykommere som er 

venneløse. Bare Narvik er enda verre😕 

Vakker og tilgjengelig natur, varierte kulturtilbud 
på høyt nivå, hyggelige mennesker  

Bakgården, kulturlivet(kulturhuset)...  

Det er ikke lett, det er jo tomt i sentrum.  

Amfi, Folkeparken,  

Ingen 

Naturen, nærheten til små plasser, kan dra på 
havet med Anna Rogde  

Trondenes kirke, Grottebadet og Kulturhuset 

naturen, folkene, pent,  

Natur 

Natur, stien langs sjøen, innbyggerne  

Lekeland, Grottebadet, Kanebogen senter 

1,Fine senter med gratis parkering.2,Grottebadet 
og kulturhuset.3,Naturen, 

By, kjøpesenter, grottebadet 

Fine naturområder. Grottebadet. 

Mange forskjellige opplevelser og shopping 
muligheter 

Eneste må være amfi kanebogen som har alt man 
trenger, men igjen syns jeg hele senteret er rotete. 

Naturopplevelser. Trondenes kirke. 

Må gjøres mer å tilrettelegge for turister som 
kommer til byen. 

Naturen,tilgjengelige aktiviteter, 

Vakker natur. Trivelige kafeer. Noen få, men 
trivelige nisjebutikker. 

Naturen, maten 

Grottebadet, Sams Lekeland og Kanebogen Senter 
for folk i området. Trondenes Kirke, Trondenes 
Historiske Senter, Adolfkanonen for turister. 

Mye å oppleve, gode hoteller, trivlige butikker 

De som jobber i bransjen gjør dette bra 

Naturen, Festspillene i Nord - Norge 

fjel, hav og resturantene 

Grottebadet, bakgården, trondernes 

Naturen, grottebadet, 

Grottebadet, kjøpesenter, hurtigruteanløp,  

Grottebadet, kjøpesenter, Festspillene i Nord 
Norge  

Det er jo fint lite å gjøre her bortsett fra å bruke 
naturen og av og til noe på Kulturhuset. Det var 
bare 2 :( 

Grottebadet. Lekeland. Kanebogen senter.  

Ishall og flere flerbrukshaller 

Grottebadet, Bakgården og Festspillene 

Utsikt, historik og folket 

Butikker, natur, og kulturtilbud 

Kjøpesenter. Restauranter og kafeer. Grottebadet  

Grottebadet, flere turistattraksjoner, 
kanebogensenteret. 

Amfi, Folkeparken, naturen rundt (hvis en har bil 
og kan se noe litt utenfor) 

Vi har krigshistorie, nordlyset, fin natur. 

Mange store kjedebutikker, Grottebadet og 
kulturhuset 

Flott beliggenhet, festspill, gode restauranter   

Kulturhuset/Bakgården. Sollifjellet alpinsenter. De 
oppgraderte kjøpesenterne. 

Flere shoppingmuligheter, Sollia, grottebadet 

Kanebogen senter. Grottebadet. 

Folkeparken er ett fint turområde. Havna ved UIT - 
Harstad er fint og gågata har vært veldig fin, 
spesielt på sommerstid med salgsboder og slikt. 
Generalhagen er fint for familier.  

Grottebadet, Adolfkanonen, Trondenes Kirke 

Grottebadet, kanebogen senter, sollifjellet/turstier 

Natur. Uteliv.  

Naturen, matopplevelser 

Fin by, fin natur, sentrert sentrum.  

Kulturtilbud, handel og service. 

Nye spennende restauranter, bevaring av gamle 
fasader, gåavstand til alt 

Natur, ski, xxl 
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Naturen, Grottebadet, lekeland 

Natur, utgangspunkt for videre reiser i Nord-
Norge; historiske severdigheter 

Kulturhuset, Grottebadet og tilbudet av butikker,  
kinoen som attraksjon  

Adolfkanonen?  

Kultur, natur, gourmet restauranter 

Vakker natur. Gode kultur opplevelser. Godt 
utvalg i butikker.  

Dårlig kafé tilbud på søndager, vanskelig å 
oppleve ting uten bil, lite kulturelt å oppleve. 
Hvorfor vil du besøke Harstad annet enn å treffe 
familie? 

Friluftsturisme, kulturtilbud,  

Flotte turmuligheter sommer og vinter 

Naturen, mange fritidsmuligheter, bredt 
kulturtilbud (kino, kulturhuset, FiNN, Bakgården 
etc) 

Natur. Kultur 

Naturskjønt, bra shopping  

Festivaler ol skapt av harstads fantastiske 
ildsjeler, naturen.   

diverse attraksjoner 

Fin natur. Mange spisesteder. Hoteller. Kulturhus. 
Grottebad. 

Finner ikke noe årsak til at harstad er attraktivt 

Ingenting. 

Natur 

Bra attraksjoner, gode kulturtilbud, gode 
restauranter 

Nydelig utsikt hvor enn du er, kulturtilbud som 
Galleri NN, Grottebadet. 

Beliggenhet, kulturtilbud og nærhet fjell. 

1) naturen 

Umami, røkeness gård og Trondenes museum 

Adolfkanon, Trondenes kirke, altevågen 

Ingenting 

Grottebadet, Bakgården, allsidig butikkflora 

Bakgården, torget, havnepromenaden, stien langs 
sjøen, shopping 

Festspillene, kulturelle innslag, bakgården 

Mangler park i sentrum.  

Natur, kultur 

Grottebadet  

Naturen 

Midnattsol, fjellene rundt 

Grottebadet, Sollia  

Naturen, historien 

By i vekst, handelsby, stadig nye kulturtilbud 

Naturen. Sjøen. Museet og kirka på Trondenes.  

Grottebadet, restauranter, natur og friluft. 

Grottevadet. Kulturhuset....  

Naturen, beliggenheten 

Naturen 

Harstad by har lite å by på og det blir med 
bomavgift og parkeringsavgift. 

Kulturhuset, Trondenes kirke og historisk museum, 
Bakgården.  

Omkringliggende natur. Kulturlivet. 

Kulturtilbud, natur og slekt/venner 

Naturen 

Er en liten by, fabelaktig natur fjell og hav 

Festspillene, grottebadet, kulturhuset 

Selve kommunehuset? Nei tja.. Kanebogen senter 

Fiske, tur områder, skjærgård. 

Gode butikker som ikke finnes overalt. Gode 
kulturtilbud. Gode turmuligheter 

Flott natur og flotte folk, noe spennende å se i 
byen... 

Våre severdigheter: Trondenes kirke. Adolfkanon. 
Omvisning i byen. 

Naturen, Grottebadet, Sams lekeland 

Naturen, moloen i sentrum 

Fedtspillene, grottebadet, bakgården 

Harstad har lite som skiller seg ut. Anonym med 
lite satsning.  

Gode kafeer, gode butikker og frisk luft 

Grottebadet, folkeparken  

flotte spiseplasser, flotte shoppingmuligheter, 
gode kulturtilbud 

Fjellene rundt, naturen, kulturhuset 

Natur 

Nordlys, kjøpesenter og turmuligheter  

Naturen, kul historie (om man vet hvor man skal 
lete).  Folkene som er glad i byen sin og bjudar på.  

Grottebadet, kulturhus, Sollia 

Naturopplevelsene rundt byen med mange 
lettilgjengelige topper med vakker utsikt, 
øygården utenfor med store sjanser for å oppleve 
havørn og hval. Interessant viking og 
krisgshistorie med Trondenes som 
hovedattraksjon. Lett tilgjengelig med Evenes 
flyplass rett rundt hjørnet.   

Kanebogen senter. Grottebadet. Bakgården og 
Festspillene 

Shoppingmuligheter, grottebadet, sams lekeland 

Kanebogen senter, havna og folkeparken 

Grottebadet, kulturhuset, kjøpesentrene 

Min hjemplass, naturen,familien 
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Ser for meg at turister har ett syltynt tilbud på 
opplevelser 

Natur, kultur, opplevelser. 

Naturen, kulturtilbud 

Natur, Grottebadet 

Utestedene, restaurantene 

Grottebadet, kino, gammelbrygga 

Natur, historie, kultur 

Kjøpesenter, Grottebadet..  

Folkeparken, kulturhuset, slekt/venner 

Byliv, natur 

Naturen, Grottebadet og Sollia 

Nordlys, natur, festspillene 

Flott natur, Nordlys.  

Senter, senter, senter, som du finner i alle andre 
byer, og. Mao akkurat det samme som ellers. 
Ingenting spesielt.  

Museumet på Trondenes, Adolfkanonen, 
Folkeparken 

Nordlyset, Sollia, festspillene 

Adolf kanonen,Trondenes 
kirke,Kulturhuset.Grottebadet,Sør Troms 
Museum.Bakgården,Festspillene. 

Noen attraksjoner er det, men få rimelige 
overnattingsmuligheter 

Grottebadet, Kanebogen Senter og turområdene 
rundt byen 

Naturen, tidvis kulturtilbud, tilgjengelighet 

Grottebadet, kulturhuset 

Grottebadet, kulturhuset, kanebogen senter 

gode uteplasser 

Treffe venner og familie.  

Harstad is not worth visiting in my opinion. Its not 
suited to tourism at all, despite its fantastic 
location. I have met many confused tourists in 
town who dont know where to go or what to do, 
There is no system. Its like the town has been built 
without anyone thinking. There is no place for 
tourists to sit and enjoy the sea views, there is few 
cafes (and none with a nice view of the mountains 
or sea). There are too many roads and car parks 
and not enough trees and greenery as well.  

Vanskelig å svare på.. sannsynligvis vanlig å dra til 
harstad pga. jobb, eller kaaaaaanskje en skitur 
((hvis du vet at harstad har mange fine fjell) 

Kulturhuset. Badeland. Natur  

Trondenes historiske senter, Stien ved sjøen og 
alle fjelltopper.  

kombinasjon stort handelstilbud og spesielle 
familietilbud - grottebad, lekeland, alpinanlegget. 

Fin by, kulturliv, godt utbygd skoletilbud  

Mange butikker, Sams lekeland 

Sollia, SAM, Grottebadet 

Rikholdig utvalg av tilbud 

kultur,folkeparken,snart stien langs sjøen... 

Nisjebutikker i sentrum 

Kort vei mellom hav og fjell. Mange kulturtilbud. 
Gode tilbud i nærområdene. 

vakker natur, gode restauranter, flere hoteller 

Kjøpesentre, grottebadet, 4 roser og bark 

Handelsnæringen, grottebadet og restaurantene 

Liker småbysjarmen ved havet. 

Festspillene, Kulturhuset og Trondenes kirke 

Fin natur, Trondenes kirke, Grottebadet 

Naturen, festspillene 

Festspill, Bakerinnen/Hjerter Dame 

Vakker natur, severdigheter/ opplevelser som 
Trondenes kirke, museum, festspill, trivelige folk 

Handler. Kultur. Natur 

Gode turmuligheter, flere kjøpesentre, 
grottebadet 

Kultur, natur(beliggenhet) og mange aktivitets 
tilbud 

Kultur, natur, shopping 

Grottebadet, kultur, friluft 

Tidvis rikelig med tilbud. Flott natur. 

Kanebogen camping, Maistua og kulturhuset 

Harstad by har aldri vært attraktiv å besøke. 
Harstad kommune har steder utenfor byen som er 
attraktive. 

Natu, natur og natur 

Bakgården, Kulturhuset og naturen 

Naturen og friluftslivet, Sam, Grottebadet, Sollia. 
Tidligere kule sentrumsbutikker 

Trondenes kirke/senter, adolfkanoner, 
kulturhuset/grottebad/festspill/bakgården 

Kulturopplevelser, idrett, natur 

Naturen, Trondenes Kirke, Festspillene, 
Grottebadet, Sollia alpinsenter, Folkeparken, 
Bakgården,  

Spennende og bredspektret attraksjoner fra 
trondenes kirke til grottebadet 

Naturen, Sollia, grottebadet.  

Natur og tilgjengelighet på den 

Bedre servicetorg med selvbetjente løsninger, mer 
vennlighet hos byggesak og parkering 

lofotinger/vesterålinger reiser hit for å handle på 
kjøpesentre, turister går av hurtigruta fordi den 
stopper her og oljefolk besøker byen i forbindelse 
med jobbprosjekter ved statoil/aibel mv. 

Trondenes kirke, grottebadet, adolf kanonen. 
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Natur  

Byen har de fleste  relevante tilbud, men skal 
svaret bli meningsfullt bør det besvares av en  som 
ikke bor her fast! 

Grottebadet, fjell og natur, Amfi Kanebogen 

Noen bra spisesteder. 

Folkeparken, Grottebadet, kulturhuset 

Kulturhuset, Grottebadet og fjell/fjorder 

Natur 

Adolf kanonen, Trondenes, kulturhuset 

Naturen 

Naturen, Sollia, Kulturhuset. 

Turmuligheter, shopping, kulturhusets aktiviteter, 

Adolfkanonen, Grottebadet  

Grei adkomst...bra med butikker.. 

Grottebadet, fine turmuligheter, gode 
restauranter.  

Kulturhuset, høyskola, kanebogensenteret. 

Grottebadet, naturen, kjøpesentrene 

Natur, sjø,  

Stort sett hyggelige folk.Sjlinja og naturområdene 
rundt. 

Grottebadet, kulturhuset, folkeparken 

Grottebadet, Kanebogen Senter, Naturen 

Harstad Kulturhus, Festspillene i NN, Keipen 

Natur, severdigheter, størrelse 

Naturen, FINN 

natur, klima og familie 

Festpillen i NN, Naturen, gourmet restaurantene 

Fjell, hav og generelt natur.  

Grottebadet. Fin skjærgård og natur. 
Bakgårdenfestivalen.  

Flotte butikksenter, naturopplevelser, 
kulturliv/koselig by 

Fantastiske restauranter. Aktiv Events. 

Naturen og deler av sentrum.  

Havet<3 Naturen, adolf kanonene, grottebadet 

FINN, Sollia alpinanlegg, Umami 

Variert handels tilbud.  Beliggenhet og natur 

Fantastisk natur, veldig gode shoppingmuligheter 
og fine resturanter/cafeer 

Natur,kulturliv, aktiviteter for barn (grottebadet, 
kino, lekeland) 

Natur, Sollia, grottebadet 

Naturen og frilyftsliv, kulturhuset, øyriket nord 

Kultur, gourmet, natur, kompakt 

Turområder rundt byen 

Kulturhuset-grottebadet-shopping 

Trondenes, naturen og festivalene i byen. 

Rotete og forslummet by 

Grotteb, idrett, bakgården 

Einaste som er attraktivt å besøke er kanebogen 
sentre og trondenes historiske senter 

Festivaler, naturen, kulturhus/grottebad 

Flott natur. Havet. Trondenes kirke 

Bra friluftstilbud, få men fine attraksjoner og stien 
langs sjøen.  

Trondenes 

OK kjøpesenter. OK kulturhus 

Butikker, natur 

Kulturtilbud og Grottebad 

Kulturhuset, Grottebadet og idrettsarrangementer 

Bredt tilbud av butikker, rik på flott natur, nærhet 
til sjøen 

Det er flott natur i nærområdet.  

naturen, turområdene, historien til byen og 
områdene rundt (kort til lofoten, vesterålen og 
senja+tromsø) 

Godt kulturtilbud. Det har vært en del spennende 
småbutikker i sentrum, men disse er dessverre i 
ferd med å forsvinne. Nærhet til det meste. 

Historisk senter, kirke og kanoner, 
Festspill,natur,Vallhall 

Fjell, hav, snø 

Trondenes kirke. Fin natur.i umiddelbar nærhet. 

Kultur-arrangementer, gode spisesteder, turer til 
fjells og til vanns 

Nordlys (natur), butikker som finnes lite av ellers i 
landsdelen.  

Flotte naturopplevelser, gode 
gourmetrestauranter, bra kulturtilbud 

Flott natur, mange muligheter til aktiviteter, 
mange muligheter innen handel 

Natur, grottebadet, spisesteder og unike butikker i 
sentrum (Umami, 4 roser, bakerinnen, vakre vene 
etc) 

Naturen rundt byen og kulturlivet 

Grottebadet, stien langs sjøen, folkeparken 

Fin by. Flotte kulturtilbud. Vakker beliggenhet.  

Masse butikker. Historiske senter og Trondenes 
kirke. Gratis parkering på kjøpesenter.  

Det er egentlig ingenting som harstad har som 
ingen andre har i min målgruppe.. Vanskelig å si 
noe om dette. 

Fin natur. Kulturhuset. Grottebadet 

Mange og gode kultur og fritidstilbud. Stort utvalg 
i butikker. Godt utvalg av kafeer og restauranter.  

vet ikke  

Adolfkanonen, kulturarrangementer 
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ingen 

Liv i sentrum, åpene kunstverksteder/gallerier, 
gode restauranter 

naturen,kysten og severdigheter 

Tilbud som Grottebadet og Kulturhuset, naturen 
og  omlandet 

Naturen 

Kulturlivet, idrettsmiljøet, næringslivet 

Gastronomiske tilbud, naturtilbud, Hav-padling, 
ski- og tur-vandring. Men, virker det for 
besøkende? Ja noe. 

Naturen, seilet, Anna Rogde 

Grottebadet, naturen rundt, festivaler 

Koselig by, fin natur 

Kjøpesentre og grottebadet 

Natur, kultur, Bakerinnen  

Natur. Familie. Kurs/utdanning.  

Naturen, beliggenheten, historien 

Grottebadet. Flott natur. Klatreveggen i 
hålogalandshallen. 

Fin natur. Rolig. Hyggelige folk. 

 

Nevn opp til 3 måter Harstad kan bli mer attraktivt å besøke 
 

 

 

Harstad sentrum er det området som får desidert størst oppmerksomhet når befolkningen vurderer 

hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å være på besøk i Harstad. Parker og byrom, 

lekemuligheter. Mange ønsker seg en ordentlig fin lekepark med grøntarealer, skulpturer og benker. 

Utvikling av Generalhagen og Ottar Håløygs plass. Bedre utnyttelse av sjøfronten, med mer 

serveringssteder, og gjerne uteservering. Uteservering på steder med kveldssol og utsikt. Kafé for 

friluftsinteresserte. Sjømatrestauranter. Salg av lokale produkter og kortreist mat. Havbad og sauna i 

havnebassenget. Bedre tilrettelegging for små nisjebutikker. Fyll opp tomme lokaler. Flere 

arrangementer i sentrum. Vinterfestival. Nytt bibliotek og kino. Estetikk i sentrum. Oppussing av 

fasader, og liv i 1. etasje. Utvikle UiT campus Harstad. Unngå å bygge ned sjøfronten med høy 

bebyggelse. Utnytte hurtigrute- og cruiseanløpene med åpent sentrum, også søndager. Generelt mer 

søndagsåpent. Bygg gondolbane til Gangsås! 

Parkering opptar også mange. Bedre parkeringsløsninger i sentrum, og for turister. Billigere eller 

gratis. Bort med bomringen, mener noen. Bedre og billigere kollektivtrafikk. Enklere systemer for 
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turister (ett kort til alt). Tilrettelegging for bobil, camping og småbåt. Fergerute til Senja. 

Sykkelturisme, med skilting og bedre sykkelveier. Bysykler. Ferdigstilling av Stien Langs Sjøen. 

Idrettsarenaer, som ishall. Mulighet for å huse store arrangementer, både idrettslig og kulturelt. 

Tilrettelegge for flere arrangementer i Harstad. Flere barne- og familieaktiviteter. Utvide Sollia 

alpinsenter. 

Turistinformasjonen får mange forslag om å være mer synlig og aktiv. Både i fysiske lokaler i sentrum, 

og på nett. Ønske om flere tilbydere av opplevelser, spesielt innen naturturisme. Guidede turer i 

naturen både sommer og vinter. Nordlys og hundesleder osv. Satse mer på vinterturisme. 

Tilrettelegge for samarbeid mellom aktører slik at tilbudet blir oversiktlig for turistene. Harstad må 

«brandes» mer. Hva har vi her som vi ønsker å bruke for å tiltrekke tilreisende? Jobbe mer med 

markedsføring og omdømmebygging. 

 

 

 

Flere tilbydere av opplevelser. Mer synlig 
turistinformasjon. Et hyggeligere sentrum. 

Fjerne bomringen, gratis parkering i byen , og 
merr liv i sentrum  

En skikkelig bra lekeplass med grøntområde, 
skulpturer og godt med benker i sentrum. 

Gratis parkering, mindre bomavgift. 

Parkering generelt, bobilparkering sentrumsnært 
med utsikt, bedre bussmuligheter kveld og helg 

Satse på merkevaren Harstad(naturnært, have, 
skape et sentrum) 

1. Ønsker dere turistflyt innom Harstad fra Senja 
og Vesterålen? Opprett ei ferge med 
trekantsamband Stornes/Skrolsvik/Andenes. Det 
tror jeg regionen vil tjene STORT på. 2. Mer fokus 
på vår Vikingarv. Det holder desverre ikke bare 
med museumet på THS. Vær med å få bygget 
langhus og skip. Omså på Bjarkøy (Ref Stiklestad 
2030 prosjektet). 3. Lettere og billigere 
tilgjengelighet til Harstads skjærgård 
(bjarkøy/krøttøy). 4. Veiskilt/Informasjonstavle (ei 
stor som henger på fjellsia?) ved rundkjøringa ved 
Tjeldsundbrua. Slik at kanskje "noen" tar turen 
innom Harstad. 4. Få bedrifter til å sammarbeide 
om for eksempel "harstadpakken", der det er billig 
transport (hurtigbåt) overnatting, lekeland, 
badeland, bowling, kino, gratis buss til kanebogen 
og obs for shopping eller ett "gratis 
parkeringskort" for sentrum for langweekend.  

Flere aktører som gir gjester mulighet til å oppleve 
naturen.  

etablere havsbad 

Skjerme lekeplassen i Generalhagen mot trafikken 
på begge sider, Flere grøntområder i byen 

Bedre parkeringsforholdene i sentrum (både pris 
og tilgjengelighet), gjøre det attraktivt å være i 
sentrum (pynte med blomster/trær, benker, 
gateselgere, flere serveringssteder/møteplasser 
ute/inne) og et aktivt liv ved havet.   

Fjern parkeringsavgift og bompenger 

Få to timer gratis parkering i sentrum. Etabler 
bobilparkering i sentrum. Skap samarbeide blant 
handelstanden i forhold til åpningstider i butikker 
når vi får besøk av cruiseskip. 

Tilrettelegge for parkering for bobil. Gratis 
parkering i sentrum. Markedsfør den vakre 
skjærgården vår og få turistene til å ville se den! 

Gjør sentrum pen! Altså fjern ugress og skitt i 
sentrumsgatene, det ser ikke ut sommertid, fjern 
søppelbøtta som blikkfang midt på Ric.Kaarbøs 
plass, og la folk få drive uteservering i sentrum!  

Holdninger, fergeruter til øyene, få et turistkontor 
som fungerer 

Åpent i enkelte butikker på søndag. Da tenker jeg 
hurtigruten. Ei penere havn. Å for alle del ikke 
flere store høye bygg i sentrumsdområde  

Gi rom for flere overnattingstilbud, Det passer ikke 
for alle å bo på hoteller. Og med stor familie kan 
det bli kostbart. Flere hytteområder til leie, 
egnede bobilparkeringer med tilslutning til strøm 
og fasiliteter. 

Få en synlig turistinformasjon som er offensiv i å 
presentere alt Harstad har å by på. Fremsnakke 
det som skjer så byen blir mer synlig nasjonalt. Ha 
en helhetlig plan for hvordan sentrum skal se ut. 

Slutte å bare fokusere på sentrum, det bor folk 
også utenfor sentrum. Kutte parkeringsavgift. Få 
bedre sommere med høyere temperatur. 

Parkeringsplasser. Stien langs sjøen utvides. 
Bevare/lage grøntarealer i sentrum  
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Liv i sentrum, parkering 

Færre butikker i sentrum, mer liv og røre 

Gjøre severdighetene og naturen mer 
tilgjengelige.  

Endre gågata og den rare svingen tvers gjennom 
byen. Få en gågate langs hele kaia. Gjøre ferdig 
stien langs sjøen gjennom hele byen frem til 
gangsås 

Barne/familievennlighet med gode tilbud for 
kultur og opplevelser i hverdagen. Tilrettelegging i 
naturen. Utbedre Kollektivtransport.  

Kutte bompenger,  

Rimelige kulturelle arenaer/innslag. Penere 
førsteinntrykk(det er stygge bygg i 
byen).Aktiviteter for barn i sentrum. 

buss på søndager, cafeer åpen på søndager og 
andre attraksjoner 

Gjøre sentrum mer attraktiv, flere arrangementer 
og mer folk i gatene 

Gratis parkering i sentrum, bedre bussforbindelser 
og opprusting av ALLE Veiene 

Åpningstider i burikkene som er tilpassa 
cruicetrafikkens ankomst.Jobbe for tog jernbane 
til Harstad. Skape idrettsarnaer for et mangfildig 
idrettsliv.Være mwd å utvikle bedrifter 

Få på plass en sentrumsplan slik at folk tør å 
satse, kutt ut avgiftsparkering og bruk penger på 
eldreomsorgen 

Lite tilrettelagt for turister - turistkontor, 
kunstgalleri, bobiler, sykkelturisme, osv 

Mer liv i sentrum, ferre boligblokker i sentrum, 
ikke parkeringsplasser i første etg, men rom for 
butikker, cafeer og liv ala bryggen i Bergen. 

bedre brøyting på småveier, få vwkk hundedritt, 
få vekk bomstasjonene 

Bevar Gammelbrygga, forskjønn området med 
plen, utecafe, lekestativ til barn osv 

Flere attraksjoner som utendørs badstu i havna, 
spafasiliteter med nærhet til naturen, møteplass 
for friluftsinteresserte à la Klatrekafeen 

Tørre å satse - lag utesauna som i oslo, 
gondolbane til gangsåstoppen, aktiviteter i 
sentrum. Søndagsåpne kafer, aktivtetet i 

Sentrum må forsterkes  

Et levende sentrum! 

Redusere eller kutte ut parkeringsavgiften i byen 

Igjen: rust opp sentrum og områdene rundt! Gjør 
det finere å se på. Plant blomster, trær, fjern 
ugress, mal og restaurer bygninger. Lag pene 
murer osv! Utseende betyr mer enn vi tror! Lite 
tips: se til Bergen!! Utnytt områdene ved 
havnepromenaden til å feks lage 
utekafeer/restauranter eks som i Svolvær!   

1: Flere og lettere tilgjengelige parkeringsplasser i 
sentrum, spesielt i tilknytning til hotellene. 2: Flere 

(søndagsåpne) tilbud i sentrum, spesielt rettet 
mot besøkende (spisesteder, kiosker, etc). 

Invitererende og innbydende sentrum med 
parkeringsordning som konkurrerer med 
Sjøkanten og Kanebogenn 

Tilgang på parkering, dempe totale kostnader 
f.eks parkering og bompenger. 

Se ut av sentrum- øyriket 

Ett sentrum som lever 

Byen må bli «penere»! Bedre tilbud til turister, 
feks nordlysturisme eller guidede turer til 
«topper».  

Fjerne bompenger, gratis parkering i byen, og 
flere parkeringsplasser i byen.  

Rikere byliv. Rart at ikke noen av kjøpesentrene 
som har blitt bygd i det siste, ikke har utsiktkafeér 
mot havet, når vi er en kystby. Rart at den delen 
av byen som har sola lengst utover 
ettermiddag/kveld er bussterminalen og cargo 
kaia. Alle uteserveringssteder ligger i skyggeland 
eller klint oppi hovedveien. Sterkere fokus på et 
bredere utvalg av sosiale arenaer. Gode 
lekerparker i sentrum, eller naturlekeparl i f.eks. 
generalhagen, museumer for alle aldre og gjerne 
teknisk museum hvor man kan utføre oppgaver 
o.l, bruke hjernen og kroppen, skate/sykkelpark, 
trekke byen mer ned mot have, 
sommerpubber/kaféer som ligger på flytebrygger 
i havnebassenget. En finere inngangsfassade til 
byen. Er ganske trist å kjøre inn til Harstad fra 
sørsiden.  

Vinsmaking, ekte sjømat, flere opplevelsessteder 

Få et levende sentrum, gratis parkering 

Fylle opp tomme lokaler i sentrum,  

Flere muligheter for aktivitet i sentrum - for 
eksempel utendørsbad og utendørs sauna ved 
havnepromenaden med utsikt mot hav og fjell vil 
være en unik opplevelse. Bedre formidling av 
kulturarven i sentrum og landskapet på 
Trondenes. Bedre merking av turstier 
(fjellturer)(særlig i Øyriket) og formidling av disse.    

Bedre på turisme. Spark vist Harstad og få noen 
som vil og kan turisme. Få rådhusets til å forstå 
turismen. Gondolbane opp til gansåstoppen 

Mer samordning i tilbudet til besøkende, mer 
samkjørt markedsføring og kobling mellom 
aktører i regionen som byr på unike opplevelser, 
kunstaktører og hotellene/reiseliv 

Turistkontor, oppstillingsplass for bobil/campere i 
nærhet av sentrum.. 

Fjern bomringen, gjør det gratis å parkere, og 
steng sentrene. 

Flere attraksjoner, mer serviceinnstilte 
medarbeidere i butikker osv., mer markedsføring 
av ting man kan gjøre i Harstad 
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Bedre og gratis parkering i sentrum. Pol på 
Kanebogen senter. Svømmehall utenom 
grottebadet.  

Få flere lavpriskjeder og sminkebutikker: normal, 
new yorker, loco, lyko, kicks. Bare en av disse ville 
garantert sinsyk økning i folk i Harstad sentrum! 
Eventuelt lage en «spillehall» eller noe med 
Arcade spill, airhockey osv. Barn og ungdom ville 
hengt der hele tiden! 

Flere utesteder(barer) for yngre, flere 
arrangemanger som f.eks bakgården 

Enda flere servicetilbud, utflukter sjø, snø, 
Nordlys,  

Busser oftere! Mer gang og sykkelvei! Bedre 
veidekke! Bedre brøyting og skraping. Sentrum 
MÅ få drahjelp. Alt er døende og gjenoppliving er 
nesten nytteløst! Gratis parkering HVER DAG HELE 
ÅRET fra kl.14.  

Turistinformasjon i sentralt og hyggelig 
(kafé)lokale med lang åpningstid. Bussforbindelse 
eller annen transport til de ulike attraksjonene vi 
har. Gode infotavler både i parkeringslommen før 
man kommer til byen og i sentrum. Viktig med lett 
tilgjengelig info om transport, overnatting osv på 
flere språk, kanskje en «Harstad-app»? 

HK bør gå inn i dialog med TFT ang transport t/r 
øyriket-sentrum i helgene etter at færga er sluttet 
å gå. Kan ikke belage oss på akuttberedskap fra 
Stornes til bjørnerå for å komme oss hjem etter 
for eks bakgården.  

Parkering må bli gratis etter 16.00 og lørdager i 
det minste. La dem som vil ha uteservering. Si mer 
ja til alle dem som prøver å lage liv i byen vår. 
Oppfatter Harstad Kommune som en negativ 
kommune.   

Flere aktiviteter. Fiks opp sentrum, la cafeene 
flytte ut om sommeren hvis de vil.  

Ingen 

Spennende sentrum,  nordlys turer eller fjell turer 
med guide , mer attraksjoner og markedsføre 
festivalene mer  

Mindre tomme lokaler i sentrum  

Aktivitet i sentrum, billigere leiepriser for butikker, 
mer aktiviteter for barn og voksne i sentrum  

Levende sentrum,  

Et sentrum med færre tomme butikklokaler, 
rimeligere flybuss,  

Fjærn bomringen! 

Ishall, en innholdsrik og inspirerende lekeplass i 
sentrum,  

1,Mindre bompenger.2,Gratis parkering,3Legge 
mere tilrette for nye bedrifter. 

Bedre bussforbindelser  

Flere butikker og attraksjoner, og mindre bom og 
parkeringsavgift 

Bedre og lettere tilgjengelig info om alle tilbud 

Fjerne parkeringsavgiften i byen.  

Aktiviteter i sentrum. Åpent mot havet i stedet for 
blokker hele veien. Grønne "lunger" og 
pauseplasser. 

Må ha åpne butikker nå byen har besøk av 
turistskip. 

Oppgradering av allerede tilgjengelig tilbud 

Flere aktiviteter for voksne og barn. 

Legge til rette for nisjebutikker. Legge til rette for 
bedrifter med opplevelsesturer i nærområdet ( 

Mer organisert turisme. mer informasjon for 
besøkende, kraftig utbygging av sollifjellet 

Mer levende sentrum med grøntarealer, lettere 
parkeringsmuligheter, serveringssted langs 
havnepromenaden 

Se til andre kommuner, hva gjør de for å gjøre 
byene mer attraktive, tilrettelegg for aktiviteter,  

Flere initiativ til å legge til rette for turister året 
runt, informasjon til bransjen, utvikle nye 
attraktive "point of interesst" ( taubane til en av 
toppene, pusse opp de som finnes idag(Adolf 
kanonen, folkeparken)) 

Få Visit Harstad skikkelig opp å gå. Bedre 
nettsider, mer synlig tilbud, flere aktiviteter for 
tilreisende.  

Anstendig anløp for større båter. Åpne byen mot 
havet og legg hovedveien over torvet  

Mer liv i sentrum, utekafe for pils og kaffe - gjerne 
langs havet, utarbeide sykkelveien med mulighet 
for å leie bysykler.  

Kutt parkeringsavgift i sentrum! Få mer aktiviteter 
for familier utendørs i sentrum: lekepark, isbane 
etc 

Byliv med satsing mot havneområdet.  

Ny kino, yngre miljø, større campus 

Festspillene er bra, men en stor festival også 
vinterstid. / Ishall / Fast målby for Arctic Race 

Nytt bibliotek (som i Narvik), hvor beliggenhet er 
bedre enn i dag og det kan være et samlingssted 
for å møtes og sosialiseres enn et arkiv.  

Ishall og flere flerbrukshaller 

Hockeyhall 

Legge opp til mer turisme i forbindelse med olje 
og verkstedindustrien. Få folket til å fremsnakke 
Harstad og jobbe for samarbeid på tvers av alt 

Event/guidefirma, mer liv i byen, uteservering 

Et mer levende sentrum, hyppigere bussavganger, 
og gratis parkering i byen 

Bedre byområder, tilrettelagt for lek og 
rekreasjon. Havnepromenaden burde være en 
restaurant og kafé rekke i 1 etg på samtlige 
byggninger på kaifronten 
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Penere, livligere sentrum. Bedre kollektivtilbud.  

Mer liv i byen, bedre sentrumsplanlegging og fler 
parkeringsplasser  

Harstad bør satse mere på å tilby besøkende 
muligheter til å oppleve den maritime historien til 
harstad by, samt skogsløper for safari, eventuelt 
hund å sledesafari i naturen på vinterstid. 

Havneområdet, bygge tak over sentrum, 
tilrettelegge bedre tilreisende for bobiler og båter. 

Sentrumsplan! Mer attraktivt sentrum 

Lag en stor og festlig idretts-turnering. Et (enda) 
finere sentrum å oppholde seg i.   

Gratis parkering i byen, flere parker og leker, 
ishockey/skøytehall 

Å få en Ishall, fjerne bompenger. 

Flere grøntområder, turområder, statuer og 
severdigheter i sentrum. F.eks legge opp ett 
busstilbud, der folk kan kjøpe seg ett dagskort og 
hoppe på bussene i Harstad kommune hvor de vil, 
vinter og sommer. Slik at de som f.eks liker 
skigåing kan hoppe av buss og gå på ski på fjellet. 
komme ned ett annet sted og ta bussen hjem igjen 
på det samme kortet. Evt. sommerstid. De som 
liker fjellturer og ti på topp turer kan ta busser til 
startpunktene til de ulike toppene.  

Harstad sentrum er, men noen unntak, ganske 
stygg og uten en overordnet tanke for arkitektur 
og byplanlegging. Det vil være et stort løft om 
man klarer å gjøre sentrum attraktiv og smykker 
uten å inkludere store leilighetskomplekser.  

Ny kino, fotballhall, bedre motorcross senter 

Fremkommelighet til natur/kollektivtransport 

Kultur, aktivitetstilbud for voksne  

Bedre sentrum, lengre åpningstid på butikker 
(også søndagsåpent- det er mange yrker som 
jobber turnus!!!), fler aktiviteter f.eks vitensenter  

Gratis parkering, flere butikker og cafeer, mer 
aktivitet på hverdager og i helger 

Mer att göra 

Ishall 

Forbedret kollektivtilbud 

Flere lavterskel-opplevelser: utvikling av stien 
langs sjøen MERKING  ikke minst, kunststien, 
grønne områder, liker konseptet bydelspark, 
byvandringer og historiefortellinger   

Gjør Harstad til en havneby, få flyttet sentrum 
mot havet, tillat uteservering og tilrettelegging for 
uteservering. 

Bedre reiselivsprodukt , hvor er reiselivsaktørene, 
se til Kirkenes og Lofoten VIsit Harstad funger for 
dårlig,  

Øking i tilbud som gjør det attraktivt å komme til 
Harstad. Som f.eks Golfbane i Sørvik. Forbedre 

campingtilbud hvor det er ting å gjøre på 
campingplassen. Hytter etc utenfor selve byen. ø 

Ishall, bowlinghall, serveringssteder ved havnen 

Utvikle sentrum med 
butikker/kafeer/grøntområder osv 

Litt mindre finkultur på Kulturhuset 

Bedre turistinfo i sentrum og på nett og derav 
også bedre oversikt over opplevelsser og 
overnattingsmuligheter i hele kommunen. Gratis 
eller iallfall billigere parkering i sentrum. 

Levende sentrum. Informasjon om tilbud. 
Åpningstider 

Ishall  

Gratis/billigere parkering, mer underholdnings 
tilbud,  

Større turisttilbud, bedre parkering i sentrum, 
uteservering  

Et mye mer brukervennlig sentrum inkl parkering, 
yrende uteliv - ja til uteservering!  

flere butikker på gateplan. søndagsåpne butikker i 
turistsesong,bedre reklamering for ting å besøke 

Tydelig identitet for byen, kle byggene i sentrum i 
farger som skaper identitet og skap grønne 
uteområder og uteserveringer. Gjøre det 
attraktivt og enkelt for næring å etablere seg i 
byen 

"Pålegge" huseierne å male/fixe/pynte. Få et 
vakkert sentrum! 

Fjern bomringen. Gratis ferge over toppsundet. FÅ 
NYE VEIER UTE I ØYRIKET 

Får vi ishall blir byen mer attraktiv. 

Høre på og ta vare på innbyggerne.  

Bedre parkering. Bedre veier. Bedre vilkår for 
bedrifter å etablere seg på. 

Lik pris i bomavgift for både El biler og de øvrige 
bilene  

Fjern bompenger 

Flere kulturtilbud, få opp turistinformasjontilbud 
opp å gå, satse mere på vinterturisme 

Bedre byplan med fokus på god arkitektur og flere 
grøntarealer i sentrum, for en «penere» og mer 
attraktiv turistby. 

Fjærn veien gjennom sentrum og tilrettelegg for 
gågater. 

1) attraktivere uteplasser og tilgjengelig sentrum 
2) bedre og mer synlig kulturtilbud 3) flere 
serveringssteder og butikker i sentrum 

Flere aktivitetstilbud, kino/kultur/ 

Attraktiver sentrum med mer spisesteder, bedre 
kulturel tilbud og fasiliteter (f.eks. bib som i 
Bodø/Sortland), finere utelekeplasser 

Ishall, Ishall, ishall 

Gjøre det enklere å kjøre gjennom byen slik at 
man kommer raskere til steder som er attraktive. 
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Yrende sentrumsliv, storstue med mulighet for 
5000 publikum v/konsert, kunstis på Kanebogen 
skøytearena! 

Hva med å kunne flagge "kåret til beste kommune 
å bo i" ? Målet bør ikke være noe mindre i allefall:) 

Flere forretning og kaféer har tidlig åpen for 
hurtigrute gjester 

Hundepark, bedre veier, fjern bomstasjon  

Mer målrettet jobb mot turisme. Se til Tromsø!  

Skøytebane og ny bowlinghall  

Et turistinformasjon som eksisterer og funker. Bør 
være lokalisert i samme bygg som ankomsthall for 
passasjerer fra hurtigrute, båt og buss. 
Forholdene i dag er en vits! Skjemmes når jeg 
kommer hjem med hurtigruta. 

En attraktiv by med parker/grønt areal, en havn 
med kafeer/restauranter, gondol 

Levende sentrum, handel 

Utendørs havsbad, ferdig kyststi Sentrum-
Trondenes, levende bykjerne året rundt, utvidet 
alpinanlegg, gondolbane Gangsås 

Koseligere sentrum. Bort med bom og billigere 
parkering.  

Flere søndagsåpne kafeer og attraksjoner. 

Gjøre byen estetisk vakrere med å pusse opp 
gamle slitte byggninger. Få mer park/grønt 
område i sentrum. Feks utekafeer i sentrum på 
sommeren. Pusse opp/utvide skøytebanen for 
vinteren.  

Mer organisert turisme, tilrette mer for turisme, 
opplevelser og utflukter med utgangspunkt i 
Harstad, skape noe folk bare MÅ oppleve, slik som 
f.eks Tromså har gjort med nordlys.. 

Kutt ut parkeringsavgift i sentrum 

Flere butikker til sentrum, bedre utnyttelse av 
havneområdet-utesteder med servering langs 
brygga, flere arrangementer som bakgården og 
festspillene.  

Flere reiselivsaktører/-tilbud 

Utvikle naturtilbudene, markedsføre omlandet. 
(Hva menes egentlig med Harstad? Sentrum, 
kommunen eller inkluderes også det som er 
nærområdet - nabokommunene?) 

Byen trenger oppgradering, flere møteplasser for 
ungdom 

Gratis parkering i byen, billigere bomring 

Holdningsendring. Bli kvitt surkestemplet. Ikke 
vær en NEI by (ref byggesaker og annet tjfas), bytt 
ut de som sitter i byggeadministrasjonen, så 
slipper vi fler flauser. Lag taubane til 
Gangsåstoppen =) 

INNENDØRS ISHALL, Gratis parkering lørdagene 
og  

Flere kafeer/ kulturtilbud i helger/ferier . Bedre 
offentlig kommunikasjon i helger/ ferier.  

Lag Gansåstoppen til en diger aktivitetsarena. 
Gapahuker, akebakker, sykkelløyper og zip-line 
ned til sentrum... 

Fjern parkeringsavgiften.   

Et skikkelig turisbyrå som er synlig, gir god og 
oppdatert informasjon og har rause åpningstider. 
Ikke vits i at tilbudene er der, hvis ikke folk blir 
informert om dem. 

Mere for severdigheter for turister og de lokale, at 
det blir mere liv i sentrum. At det ikke er masse 
nedlagte butikker og lite folk 

Ishall, lekeplass/park i sentrum, aktivitetshall me 
aktiviteter som skating, gokart og lasertag 

Åpne butikker. Mer fokus på tilrettelegging for 
turister. Oppruste sentrum. Nordlysturisme.  

Bedre skilting, infotavler for besøkende, 
lekeområde på torvet. 

Legg til rette for turisme. Lag brosjyrer om hva 
som er å gjøre, stien langs sjøen, gangsåstoppen, 
folkeparken, grottebad,  spisesteder osv. Hva med 
å utnytte kaia i båthavna feks til en 
fiskerestaurant istedetfor parkeringsplasser? 
Byens flotteste lokasjon som ikke blir utnyttet.  

ny kulturarena, større mangfold av 
tilbud,omstrukturere sentrum 

Bedre sentrum, flere aktivitets tilbud 

Bedre turistik muligheter,bedre info om historisk 
steder,mer traditionell håndverk og kultur  

Mer aktiviteter for turister, flytte kafeer å 
restauranter til kaikanten og butikkene inn i 
sentrum 

Gjør historien og kulturen mer tilgjengelig, gi små 
bedrifter som kan tilby noe som ikke er identisk 
med alle andre byer(som gjør Harstad unik) , 
bedre vilkårene for kultur i bred forstand.  

utvidelse av grottebadet 

Søndagsåpent i sentrum når turistbåter o.l 
kommer.  

Spennende parkområder i by og utenfor, 
tilrettelagt og levende sentrum, spennende 
butikker. 

Harstad må markedsføre seg som en destinasjon 
der man kan oppleve storslåtte naturopplevelser, 
nordlyset og historie, akkurat slik som våre naboer 
Tromsø, Lofoten og Narvik. Visit Harstad er knapt 
synlig og det virker som ledelsen ikke aner hva de 
driver med. Hva med å ansette friskt nytt blod? Vi 
må få et turistkontor og ikke bare satse på 
charterfly eller cruiseskip som ankommer 10 
ganger per år. Enormt mange turister bruker 
Evenes for å komme seg enten til eller fra Lofoten. 
De må fristes til å ta avstikkeren til Harstad og 
gjøre noe aktivt her en ekstra dag eller to, ikke 
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bare overnatte før de reiser til Evenes for å fly 
hjem. Et sted turistene kan leie truger, sykkel eller 
ski, hadde vært en ide. Har flere ganger vurdert å 
satse innen reiseliv, men føler det mangler et 
nettverk som legger til rette for markedsføring og 
hjelper å dra turister til vårt hjemområde.  

Flere tilbud for gjester på søndager, åpent toalett 
for tilreisende i buss/båt området, åpent 
venterom 

Satsing på sentrum og utearealer 

Dødt sentrum, vanskelig med parkering i sentrum 

Gratis parkering lørdag, inviter idrettslag til å 
bidra med aktiviteter i sentrum, mulighet for å 
sitte og nyte Vågsfjorden med benker langs kaia. 

Flere og gratis parkeringsplasser, fjerne 
bomringen 

Mere liv i sentrum, fjern parkeringsavgift. 
Politikerne må lytte til beboerne. 

Turisme må organiseres på en ny og bedre måte 

Turistkontor, søndagsåpne kaféer, kunstmuseum 
med harstad-kunstnere. 

Levende sentrum, bedre kollektivtrafikk 

Sentrumsutvikling, Utvikling av turisme 
(leverandører), bedre informasjon/ merking av 
turløyper 

Rive gammelbrygga, ishall,  

Også prioritere estetikk i sentrum (vedlikehold av 
bygg, blomster, grønt areal i sentrum/lekeplass, 
plass for eldre å sette seg osv. Tenke hele 
livsløpet.  

Enkelt, fjern parkeringsavgifta i sentrum. Hev 
grensen fra 1 til 2 timer i bommen.  

Noen timer m/gratis parkering, vedlikehold av 
bygninger i sentrum, parker/grøntareal i sentrum, 
utnytte hele kaiområdet til kafeer. Ikke bygg 
studenthybler på kaia - tragisk prioritering 

Penere torg 

Sentrum er dødt og den flotte plassen og utsikten 
utnyttes absolutt ikke.  

Ishall i sentrum, gratis parkering i sentrum, liv i 
sentrum 

Et pulserende sentrum med butikker som er åpne 
når det er turister i byen. Kan ikke møte turister 
med en stengt by.  

Butikker og aktivitet i sentrum. Annerledes 
turisttilbud. Et oppegående turistkontor. 

Lekeplass for barn,  

Tre timers gratis parkering i sentrum. 

Gratis parkering for turister, støtt lokalt initiativ 
for aktiviteter, og bedriftene bør kjenne sin 
besøkelsestid i fht. at det ligger 2 cruiseskip ved 
kai hver morgen. Spesielt om sommeren 

Bort med parkeringsavgiften og forsåvidt 
bompenger, attraktiv og oppgradert lekepark 

Attraksjoner/monumenter/signalbygg, bedre 
restauranttilbud/uteliv 

Etablering av ishall, ny havneterminal med 
spisested med utsikt utover havet, grønnere 
sentrumsområde 

Synlig turistkontor, fjern bompenger, glasskuppel 
over sentrum 

Aktiviteter for ungdommen, glattkjøringsbanen på 
åsegarden, kutte bompengene 

flere grønne områder  

Det er få ting som er attraktivt med å besøke 
Harstad. Det er et par gode restauranter men et 
ellers tragisk sentrum. Bruk havna og utsikten mot 
havet: skap fiskerestauranter og yrende liv på kaia 
ved høgskolen, legg parkeringsplassen et annet 
sted enn på Harstads mest attraktive tomt. 
Potensialet er til stede for å skape et attteaktivt 
sted!  

More greenery and places to sit and enjoy the sea. 
It would be nice if visitors could get off the boats 
or bus and go and sit by the sea, or perhaps at a 
cafe by the sea. There shouldnt be a main road 
going right by the coastline, thats pretty stupid, its 
creates a lot of noise and pollution in my opinion it 
should be hidden behind buildings further back 
from the coast. There should be a cycle and 
footpath from kanebogen to trondenes.  

Bedre sentrum, flere butikker, bedre fritidstilbud 
(skatepark? Hva skjedde med Stabbursvik?) 

Gratis parkering bedre utekafé tilbud på 
sommeren. Hyggeligere sentrum 

Et sentrum som yrer av liv, ny kino og bibliotek og 
større fokus på uteservering ved havet. 

større bibliotek med barn og ungdomsaktiviteter. 
raskere og bedre innfart. koble aktivitetstilbudet 
bedre sammen. 

Framsnakke byen, fortelle om alle tilbud, opplyse 
om det fine friluftsområde som finnes 

Flere aktiviteter/arrengementer, ishall, bedre 
sentrum 

Levende havnepromenade! Droppe p-avgifter, 
redusere bompris for dem uten brikke 

Bedre parkering og kollektivtransport  

få ferdig stien langs sjøen og kunstis 

2 timer gratisparkering, uansett når på dagen 
kundene kommer 

Bli ferdig i sentrum. Parkering for turister. Gratis 
trådløst nett og oppdatert informasjon. 

levende sentrum, god turistinfo, gode 
kollektivtilbud, variert servicetilbud 

Få trafikken ut av sentrum og få inn lekeplass  og 
kafeer /utesteder langs kaikanten. Det er langs 
sjøen et attraktivt sentrum kan ligge.  

Levende sentrum, bedre info  
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Lettere og bedre parkering for alle kjøretøy, bedre 
turistinformasjon, og flere skikkelige toaletter 
både i byen og langs veiene. Og noen som vasker 
toalettene jevnlig! 

Hushaiene her i byen kan ikke ha blodpris på 
utleie til private næringsdrivende som ikke klarer å 
få nisjebutikkene til å gå rundt.Gratis parkering.En 
stor park.Flere steder med attrativ uteservering 

Lite tilgjengelig turistkontor, få,mer struktur på 
opplevelser og tilbud, samhandling mellom 
forskjellige aktører 

Flere kulturtilbud gjennom året (flere scener), 
bedre sentrum (flere butikker), null 
parkeringsavgift i byen, 

Visit Harstad kan tilrettelegge bedre ved f. eks 
hurtigrute turister får mulighet til å være et døgn i 
harstad og reise videre med neste hurtigrute 
dagen etter. Gode plasser for oppstilling av 
bobiler med servicehus og tømmestasjoner. 

Parkering. Flere busser. Bedre info om de flotte 
stedene som er i byen 

Billigere parkering, IKEA,  

At kommunen støtter organisasjoner som tilbyr 
aktiviteter, 

Utvikle sentrum, gjør det letter å komme til 
sentrum, glasshus som i Bodø 

Bedre salg av turisme, tilrettelegge for 
friluftsaktører. Skape et velfungerende uterom i 
sentrum 

Scooterløype, sanitæranlegg ved folkeparken, og 
kilkamhuset.  

Bedre de fantastiske utsiktspunktene, klatrepark i 
skogen, mer tilbud i sentrum 

Flere med uteservering, lekeapparater på torget, 
gratis parkering i byen 

Gratis parkering i sentrum og flere 
parkeringsplasser. 

Flere tilbud, lær av kommuner sørpå som kan 
dette med turisme. 

Et finere torg uten de grusomme, gule 
"markeringene", flere severdigheter enn THS, 
kirka og Adolfkanonen, bygge et akvarium eller en 
reptilpark som også kan besøkes på søndager. 
Helst sentralt. 

Indiske restaurant, barnepass i byen, 
naturlekeplass 

Få på plass aktører i havneområdet(servering,etc) 
samle en utelivsgate(uteplasser) i gågata, gratis 
parkering 

Liv og røre i sentrum 

Flere barer/bedre uteliv, Akvarium eller Ishall, 
Fokusere mer på serverdigheter og lokale 
bedrifter, få mer action i sentrum 

Rimeligere flybuss, hyggeligere og mer 
serviceminda butikkansatte, førre tomme lokaler i 
sentrum 

Ishall, turnhall,  

Gratis parkering, aktivitet i sentrum, la 
nisjebutikker få leve.  

Selvbetjeningsløsninger, bli møtt med respekt og 
vennlighet 

utvikle sentrum! opplevelsebasert turisme og 
kortreist mat   

Et mer spennende sentrum. Flere tilbud til 
utendørs aktivitet til barn og unge. 
Oppgradering/renovering av gamle bygg, 
folkeparken, generalhagen, etc. 

Turistkontor, døgnpass på buss 

Se ovenfor! 

Et levende sentrum, se på Boden i Sverige med 
små lekeplasser i gågata, to timer gratis parkering 

Være mer på banen med tanke på turisme, gratis 
parkering, gjøre en forskjell, attraksjoner, legge til 
rette for opplevelser, hjelpe næringslivet slik at 
butikker etc som har særpreg overlever, hvis ikke 
blir vi en «hvilken som helst by».   

Mer aktivitet i sentrum, "park i byen",   

Gratis parkering, aktiviteter i sentrum og 
attraktive butikker  

Museum i sentrum, da hurtigruten kommer inn ka 
være noe steder åpent- mulighet å tjene, 
uteplasser, veker ved sjø, utekafeer, liv til sentrum 
og til hele standlinje!! 

Utendørs basseng i havna, aktivitetssenter for alle 
aldre eks bowling, go-cart, plass for de med brett, 
karuseller og møteplass for ulike spillaktiviteter 

Bedre offentlig transport tilbud 

Hyggeligere kaiområde. Mer utnytta utsikten mot 
fjorden, for alle. 

Mer liv i sentrum, lettere tilgang til ulike 
turområder med kollektivtransport, slik at de uten 
bil også kommer seg til feks Aunfjellet. 
Tilgjengelig informasjon om ulike aktiviteter og 
muligheter . 

Mer info om hva som er på stedet- butikkene, 
kafeene, skjærgården Trondenes historiske sente, 
gjøre det mulig med quiz og oppgaver på 
Trondenes og andre steder  

Bedre parkering...gratis parkering i helgene..gode 
tilbud på kulturhuset 

Lekeapparater i generalhagen, flere festivaler, 
bedre merking av turløyper 

Mer tilrettelagt for bobilparkering og camping 
sentralt, tilrettelegging for barnefamilier, gratis 
parkering i byen, mer uteservering,  

Flere hurtigbåtavganger på kveldene mandag, 
tirsdag og onsdag, storhall for fotball og ishall 

Mindre parkeringsavgifter, mer aktivt sentrum, 
flere attraksjoner 

Bedre satsing på turister og en tilstedeværende 
turistinformasjon! Åpningstider.og en busstasjon 
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med muligheter for å sitte inne å vente. Hvilke 
butikker og restauranter En slags statistikk 
pr.areal :trenger vi feks trenges ikke flere 
pizzeriaer ieller 3 apotek. Godt renhold(Har sett 
fortvilte asiatere stå å peike på dritt; grine på 
nesa rriste på hodet) Skikelig flaut! Sysselsette folk 
som vil gjøre noe og bidra til å gjøre byen vakker.  

2-3 timers gratis parkering i sentrum, se på andre 
byer som beplanter og har lekeplasser hvor det 
estetiske er i varetatt, 
skøytebane/utekino/helårsscene/skatepark o.l 
som gir tilbud til barn og ungdom slik at byen er 
attraktiv for alle 

Lag et pent torg som fungerer, gratis parkering 
lørdager og helst under bakken, lag et levende 
sentrum 

Prisnivå kaffeer, mer busser, mer liv i sentrum 

Lite tilbud av kafeer/ serveringssteder, ingen 
turistinfo, stengt og mørkt i helger  

skape vekst og utvikling, mer aktivitet i byen, mer 
kurs og konferanser, Harstad er for dø by 

Et velfungerende sentrum uten tomme lokaler, et 
godt turistkontor som gir informasjon og en kultur 
som viser samarbeid og glede for hverandres lykke 
(janteloven er fraværende) 

Ishall:) 

Gjør sentrum mer levende med park, lekeplass, 
treningsappara/klatrestativ for barn, ungdom og 
voksne. Fokuser på havneområdet, flytt sentrum 
til havna.  

Etabler kafeer/ uteservering langs 
havnepromenaden, i allefall om sommeren.  

Tilrettelegging for bobil i byen med dusj/wc, 
strøm, vann, toaletttømming. Båter kan også 
benytte anlegget. Ca 200 kr pr 
døgn.Kafe/restauranter langs kaia der man kan 
sitte inne/ute m barmelamper.(Lær av 
Fredrikstad)Badestrand ved campingplassen i 
Kanebogen, Ha lik parkeringsavgift i buen og 
sentrene(Ps sjekk om parkeringsavgifta lønner 
seg. Kanskje kan summen de tjener på det oppnås 
på annen måte). Sentrum og Harstad er ikke 
attraktiv grunnet dette. 

Geneve tilbyr alle som lander på deres flyplass 
gratis offentlig transport inn til sentrum, dette vil 
gjøre Harstad mer attraktiv, istedet for feks. 
Narvik. Samarbeid med hotellene, disse kan feks 
dele ut gratis buss-billetter til gjester som 
overnatter (Harstad kommune selger disse til 
hotellene for rabattert pris). 

Sentrum, kafeer 

Pusse opp/male slitte bygninger så byen fremstår 
som fin og innbydende, skape mer liv på torget. 
Arrangementer som gjør folk oppmerksomme på 
byen vår og som skaper lyst til å komme dit. 

Turistinformasjon i sentrum, bedre 
sentrumsparker, rimelig kollektivtilbud og en 
skikkelig terminalbygning 

Stopp all bygging av boliger og bygg over 2 etasjer 
i havneområder. Åpne for parker og små kafeer 
nær sjø/havneområde. Fiskebrygge/kai anlegg 

Flere arrangement i form av konserter, skape mer 
aktivitet i sentrum og bevar gammelbrygga! 

Utbedre lekeplasser i sentrum, gjøre stien langs 
sjøen ferdig 

Et mer attraktivt sentrum 

Besre skilting ved Tjeldsundbrua of i Hårberget/ 
Ruggevika, billigere billetter Festivaler 

Flere attraksjoner , flere hotell , flere artige folk  

Billigere transport Evenes-Harstad, bredere 
båttilbud til øyriket, bedre info om turøyper 

Bedre sentrum med høy softisfaktor ute-mens 
barna kan låne trehjulsykler og sykle rundt-
sykkelstier med benker -  

Ved å kutte parkeringsavgift i sentrum, ivareta 
historiske bygg og sette disse i stand, unngå at 
aktører får herje fritt for egen vinning og heller 
legge til rette for nisjebedrifter og et levende 
sentrum! 

Riv Gammelbrygga osv og få opp noen moderne 
bygg i sentrum  

Byen er død! Finnes ingenting attraktivt der 
lengre!  

Offentlige vedlikeholde lekearealer i sentrum, 
gjerne for eldre barn også (scatepark, pump track 
el.l.) mer synlig, tilrettelagt nordlysutkikstårn og 
koordinert turistinformasjon.  

Bedre informasjon og guidemuligheter. Billigere 
parkering i sentrum.  

Bedre tilrettelagt for turisme(gjenopprette en 
bedre turistinfo bl.a), gjøre sentrum mer attraktivt 
(legge torget under tak f.eks.), legge til rette for et 
levende havnemiljø (grove ut en kanal inn der 
rundkjøringa er, for eksempel)  

Bedre veier 

Oppgrader sentrum. Lag overordnet plan. Fåigang 
akytiviteter 

Fjern bompængan 

Bomring og parkeringsavgift er ingen 
vinnerformel, men for mange vil et nærmest 
bilfritt sentrum være en attraksjon. Større tilbud 
av organiserte, gjerne kommersielle, aktiviteter 
rettet mot natur og friluftsliv. 

Flere aktiviteter i sentrum, gratis parkering på 
lørdager og unike butikker/kafeer.  

Mer tilrettelagt for turisme, sightseeing og 
aktiviteter (f.eks. taubane til ramnfløya) 

Få et levende bymiljø hvor det er aktiviteter i 
kombinasjon med gode spiseplasser og spennende 
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butikker. Gratis Parkering to første timene så 
gebyr på resten av tiden man parkerer.  

billigere hurtigbåtbillett, mer ting å gjøre 
vinterhalvåret,  

Vitalisere sentrum. Redusere 
gjennomgangstrafikk og parkeringsplasser. 
Skilting og gatenavn!!! 

Hva ønsker turisten?,  

Flere aktiviteter, mer bredde i kultur og 
naturopplevelser, mer liv i byen. 

Bedre markedsføring for turisme, særlig 
Trondenes, lavere husleie i sentrum så 
nisjebutikker kan overleve, parkering under fjell 
uten snøproblemer 

En mer sammensatt bykjærne. Et turistsenter evt. 
Info hvor historie, handel ol. Ligger i Harstad 
(dette vet hurtigbåtkaia, evt. Flyplass og 
hurtigrutekaia). Større kulturelle og store artister. 

Uten bom 

Tilgjengelig turistinfo i sentrum, utescene i byen, 
kafe/uteserveringstilbud ved havet,  

Flere overnattingsmuligheter, turistattraksjoner 
med sjel, unike aktiviteter for tilreisende 

"Penere" sentrum 

Opprusting av grøntarealer med planting av flere 
trær i sentrum. 

Fortettet sentrum. Styrke hjertet av sentrum. 
Bibliotek mot torget (på parkering/busstomt)- styr 

Rydde og holde orden i sentrum. Forskjønne og 
vedlikeholde parker, blomsterbed og trær.  

Bedre tilbud til bobilturistet. Økt aktivitet i 
sentrum.  

Fjern bomring. Gratis parkering i sentrum 

Fått laga til plasser med uteservering i sentrum 
som har sol etter kl 16 på ettermiddagene, klart å 
laget mere liv i sentrum som jeg tror vill komme i 
løpet av 10-15års periode..  

Et mer attraktivt sentrum. Forbedre dagens 
kjæpesentra. Få Hil i elitedivisjonen 

Etablere havbad I sentrum. Etablere stor 
idrettshall som kan ta imot landskamper i 
handball. To timers gratis parkering hver dag i 
sentrum. Vanlig betaling etter to timer.  

vet ikke 

Mange jeg kjenner har landet på Evenes, men ikke 
reist innom Harstad. Vi må ha noe som gjør at folk 
tar omveien innom. Bli mer "severdig" 

fjern bompengan 

Fine dining, åpne gallerier, lekemuligheter på 
torget 

rydde søppel i byen,attraktiv sentrumområde og 
gratis parkering sentrum 

Spille mer på omlandet, bedre flytilbud på Evenes 
og bli enda bedre på opplevelser 

Fjerne bomstasjon og parkeringsavgift 

Bedre informasjon!! Nettsted med informasjon om 
gratistilbudene, utemuseene, turstier, fine fjærer, 
restauranter og cafeer etc. Et nettsted/brosjure 
som oppsummerer alle tilbudene Harstad faktisk 
har å by på! 

Utvikle Harstad (nettsted) på flere språk med 
fokus på: Våre produkter (som må virke fra 
bestilling til opplevd kvalitet) Hvor er fisk- og 
grønt markedet etablert i Harstad havnesentrum? 
Verdens beste jordbær er i Harstad, kommer sent, 
men er best. Kan ideer fra hele verden innhentes, 
forslag Bergen, Tokyo, Kiel, Narvik (fisk levert fra 
Husøy), Grand Central Station NYC. Luxembourg, 
Kiel, Ta med camera og notatblokk. Se forslag pkt 
9 

Ikke så mye surmuling i ht 

Det må skiltes bedre ettersom Harstad ikke er på 
veien til noe, og Harstad må bli bedre til å 
reklamere for seg, få noe som er særegent for 
Harstad. 

Få fler ting i sentrum, da det er der folk helst vil 
dra 

Oppusing av generalhagen!!! 

Kollektiv transport, gode parkeringsmuligheter, 
flerbrukshall  

Flaut når vi får besøk og byen er tom.  

Bymuseum som forteller om byens historie og 
opphav, tilbud for tilreisende i sentrum, utvikling 
av parker, hyggelig sentrumsmiljø og plass til å 
oppholde seg langs sjøkanten uten å bli presset 
opp i private leiligheter og hybelbygg 

Må satses på sentrum før det dør ut. Legge 
forholdene til rette for de som vil satse på 
uteservering.  

Lengre åpningstider. Koordinert offentlig 
transport. Bedre markedsføring.  

 


