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Med bakgrunn i samtaler med innbyggere ønsker jeg svar på følgende spørsmål:   
 

 Det er i dag ingen steder som turister og beboere kan henvende seg og møte en person som kan 
svare på spørsmål i Svelvik. Bylab har tidligere fungerte som turistinfo. I tillegg ligger Utstyrsbanken 
der med mye utstyr, blant annet redningsvester. Når vil Bylaben/Utstyrsbanken i Svelvik åpnes 
igjen? 
 

 På Svelvik kommunes hjemmeside lå det fyldig informasjon om de faste skulpturene i Svelvik. På 
Drammen kommunes nettside ligger kun informasjon om skulpturer i gamle Drammen kommune. 
Når vil kommunens nettside bli oppdatert, i tråd med at vi er en ny kommune, på dette feltet?  
 

 Svelvik har nesten hver eneste år siden 1995 hatt nye skulpturer i bybildet i sommermånedene. 
Skulpturene er laget av forskjellige kunstnere og de leies ut av Norsk Billedhoggerforening. 
Næringslivet i Svelvik har bidratt økonomisk hvert år. Når blir årets skulpturer utplassert?  
 

 Oppgradering av Knemstranda skulle vært ferdig til fjorårets badesesong. Nå er årets badesesong i 
gang. Når vil oppgraderingen av Knemstranda bli ferdig, slik at stranden kan bli til virkelig glede for 
folk?   
 

 I Svelviksposten 10. juni tok ledelsen i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet til orde for 
bygging av «sommerparadis» med stupetårn for null kroner på en privat eiendom. Berger brygge var 
en viktig del av industrisamfunnet på Berger, og eiendommen har i så måte en stor kulturhistorisk 
verdi. Planlegger kommunen nå kjøp av denne eiendommen der gamle Berger brygge ligger?   

 
Svar 
 

 Bylab/ utstyrsbank vil åpne over sommeren, dette er forsinket på grunn av Covid19. 
 
Turistinformasjon blir ivaretatt i ny turistbrosjyre som dekker hele kommunen. I disse dager blir 
brosjyren distribuert ut i blant annet Svelvik til aktuelle overnattingssteder, campingplasser, 
butikker og bibliotek.  
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Det har blitt lagt ut en QR kode på alle kommunens informasjonsskjermer, inkludert infoskjermen på 
Bylab. QR-koden kan skannes og er linket til turistinformasjonen.   
 
Turistinformasjonstelefonen er operativ og de som betjener denne er kjent med tilbud i hele 
kommunen.  
 

 Arbeidet med nye nettsider pågår fortsatt og skulpturer i Svelvik er foreløpig lagt inn med kart, det 
jobbes med en helhetlig presentasjon av alle skulpturer i hele kommunen. 
 

 Det er i år ikke funnet rom for å planlegge og gjennomføre innleie av skulpturer i Drammen 
kommune. 
 

 Investeringsmidlene til oppgradering av Knemstranda ble ikke rebevilget i nye Drammen kommune. 
Det vurderes om deler av prosjektet kan gjennomføres innenfor andre investeringsmidler, men 
gjenstående tiltak vil måtte fremmes ifm neste økonomiplan.  
 

 Det ble tatt et initiativ i 2019 for å starte arbeid med en helhetlig områdeplan for Fossekleiva/Berger 
der både Berger brygge, småbåthavn og andre forhold ligger inne. Planprogrammet ble vedtatt i 
kommunestyret 28.04.20 – Planprogram med konsekvensutredning, områderegulering for Berger - 
sak 43/20. 
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