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Befolkningsvekst

• Saltnes har i de siste årene blitt et populært sted å bo. 

Befolkningen har økt kraftig siden 1955 da 

innbyggertallet lå på ca. 50 – 100.                                    

I dag har dette økt til ca. 3400 
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E stimert antall innbyggere

• Hvis denne veksten fortsetter fremover vil det 

komme tett på 4000 innbyggere i 2030, noe som 

legger et trykk på både kommune og lokale 

foreninger i forhold til å skape gode og trygge 

oppvekstsvilkår. 



Saltnes Nærmiljø 
og Grendelag.

Hvem er vi, og hva er vår intensjon ?

• Saltnes Nærmiljøutvalg (SNU) ble stiftet i 1996 og har 
blitt drevet av lokale ildsjeler på frivillig basis. Utvalget ble 
opprettet for å bidra til et nærmiljø preget av utvikling, 
samhold og trygghet for de som bor i Saltnes og omegn. 
SNU har arbeidet for å styrke samholdet mellom 
barnehager, skole, lag og foreninger  gjennom aktiviteter 
og tiltak for barn og unge.

• SNU ble avviklet i begynnelsen av 2020 og planen var å  
slå det sammen med Saltnes Grendelag. Sammenslåingen  
skulle skje i mars 2020, men ble avlyst grunnet korona. Ny 
sammenslåing vil da bli gjort i 2022. Det nye navnet vil da 
lyde Saltnes Nærmiljø og Grendelag.

• Saltnes Nærmiljø og Grendelag vil overta alle oppgaver og 
arrangement som tidligere var i regi av SNU.
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Arrangement for de aller yngste

Aktiviteter i oppvekstområde, Saltnes 4

Årlig Halloween fest for de yngste hvor alt er sponset.



Arrangement for hele familien 
sommerstid
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Markedsdag i SNU Regi og Sankthans feiring i SSK regi



Arrangement for  hele familien 
vinterstid
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Julemarked med tenning av juletre



Arrangement for de over 18 år
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- Konserter
- Pubkvelder i lokalet til Saltnes Turn & Beksøm.
- Fotballkamp på storskjerm.
- Ribberock i julen.



Fritidsaktiviteter og tilbud
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• I tillegg til arrangementene som arrangeres er det også et 
meget godt aktivitetstilbud for innbyggerne i Saltnes og 
omegn, dette takket være Saltnes Sportsklubb og Råde IL  
med alle sine forskjellige idretter og sportslige tilbud til barn 
og voksne. Som en ekstra bonus har det også i år kommet 
opp et nytt treningssenter i det gamle Kiwi bygget. 

✓ Fotball                                 

✓ Kajakk

✓ Innebandy

✓ Spinning

✓ Badmington

✓ Aerobic

✓ Crossfit

✓ Bordtennis

✓ Basketball

✓ Barneidrett

✓ Sykkel

✓ Yoga

✓ Håndball



5 års plan og ønsker

- Starte opp en ukentlig ungdoms klubb for barne –og ungdomsskole trinnet

- Legge bedre til rette for lag og foreninger slik at de også kan inkluderes inn i grendehuset

- Gjøre om bakgården på Saltnes Grendehus til et familie vennlig rekreasjons område som kan benyttes av alle. 

- Legge til rette for en mat –og sjølivs festival på Saltholmen

- Være en aktiv bidragsyter på utvikling av ny skøytebane, skatepark samt akebakke.

- Videreføre det gode arbeidet for nærmiljøet slik som SNU har gjort gjennom mange år og gjøre grendehuset om til et aktivitetshus. 
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TUSEN TAKK FOR MEG!


