
Oppsummering – innspill cafedialog 2017 – Helleland 

Kommunegrense – Krossmoen 
1. Få etablert næringsområdet på Eigestad 6 innspill 
2. Få etablert vann og avløp til Eigestad 
3. Planlegge og etablere gang og sykkelveg fra Krossmoen til Eigestad 
4. Planlegge og etablere gang og sykkelveg fra Eigestad til kommunegrensen mot 

Bjerkreim 4 innspill 
5. Rassikre  og utbedre Hetlandsveien fra E39 og 3 km. opp 
6. Gang og sykkelveg fra Krossmoen til Egersund 
7. Utbedre riksvegen ved svingene før samt selve jernbanekryssingen ved Lomeland, 

ekstremt farlig for myke trafikanter 3 innspill 
8.  Oppgradere tursti mellom Øvre og Nedre Omdal. 
9. Oppgradere kommunal badeplass Tveida, Bryneslandsvatnet (6 innspill) 
10. Rundkjøring ved avkjørsel E39/Sirdalsveien 

 
Krossmoen – Skjerpe 

11. Overgang eller lyskryss ved E39 ved Bens bl.a. pga. tilgang til turområder (5 innspill) 
12. Riv Klokkergården og løa 
13. Se på muligheten for å utvide Skjerpefeltet innover dalen (5 innspill) 
14. Farlige kryss ved Skerpe – E39 

 
Strømstad - Kommunegrensen 

15. Etablere rundkjøring E39/Eiakrysset 
16. Etablere boligfelt Strømstad og få disse byggeklare (11 innspill) 
17. Gang og sykkelsveg Årestad – Hæstad 
18. Etablere nytt regionanlegg for skyting inn til høyre på toppen av Skjebadalen mot 

Vardåsen 
19. Få byggeklare tomter på Ramsland 4 innspill 
20. Etablere undergang/kryssing av E39 ved krysset Sirdalsveien 7 innspill 
21. Oppgradere veiskilt  til Sokndal via fylkesveien 
22. Gatelys langs i hvert fall deler av Fv. Hetlandsheia 
23. Rive gamle Helleland skole 
24. Spredt boligbygging der det er mulig 
25. Etablere multisport – basket/tennisbane ved skolen 
26. Etablere flere tilbud rundt eksisterende idrettsanlegg – volleyball, tennis, 

nærmiljøanlegg, treningsbane mm 
27. Nytt toalett i eksisterende bygg ved fotballbanen 
28. Flott skole og grendehus som grunnlag for mange felles aktiviteter 

 
Helleandsvassdraget 

29. Få laks opp i hele vassdraget 
30. Få utbygd Hellelandsvassdraget 

 
Friluftsliv og turveier 

31. Tilbud om toppturer er bra og må videreføres 
32. Etablere flere merkede turstier 



33. Hundeluftsplass 
34. Utbedre tursti rundt «Drange» med lys og bedre vei mellom Drange og E39. 
35. Det er fantatiske turmuligheter rundt Helleland – må markedsføres, tilgjengeliggjøres 

og merkes. 
36. Turmuligheter Hetlandsheia må synliggjøres! 
37. Etablere rundløype turvei/lysløype med utgangspunkt i Birkelands bakkane. (4 

innspill) 
38. Etablere/utbedre gammel vegrag til turveg fra Krossen til Gåshus «rundløype» 
39. Etablere rulleskiløype ala Vikeså 
40. Hytte til hytte tilbud fra Helleland til Egersund «reiseliv» 

 
 
Veier og kommunikasjon 

41. Ny E39 må følge indre trase  
42. Uheldig med ny E39 over Hetlandsheia – må ikke skje. 
43. Flytte E39 
44. Mobildekningen er ikke god nok alle steder! (flere innspill) 
45. Forlenge Jærbanen til Helleland – bedre mulighet for å pendle 
46. Få bedre kollektivtilbud både buss/tog 
47. Minst mulig 4 felt veg 
48. Busstilbud midt på dagen – kan ikke komme seg hjem før kl. 15.00 
49. Fiber!! 
50. Utbedre fylkesvei Hetlandsheia 
51. Skoging langs veien opp mot Hetlandsheia 
52. Utbedre RV32 fra Helleland – Grøssfjell/ Skailand 
53. Fast dekke på grusveier på Helleland 

 
Sosiale forhold og kulturtilbud 

54. Seniorkveld en gang pr. uke 
55. tilrettelegge for kulturtiltak som f.eks. privat museet på Helleland 
56. Skilting av privat museet på Helleland 
57. Mange flotte og engasjerte folk på Helleland – stor frivillig aktivitet 
58. Savner aktivitet for voksne damer 
59. Skilting til, informasjon om og synliggjøring av fornminner f.eks. Vegådd, 

Hestadborgen etc. 
60. Stor ruggestein må synliggjøres som ligger til Opplev Dalane stien – posisjon kan 

skaffes 
 
Bo på Helleland 

61. Store tomter på Helleland 


