Evaluering - innbyggere

Oppsummering av EVALUERINGER - GJESTEBUD som metode i Svene – våren 2017
MÅL: samle innspill fra innbyggere til videre planer for tettstedsutvikling.

1) Hva er din/deres opplevelse av å delta i «GJESTEBUD»? Skriv gjerne flere ting.




























Tiltaket var populært og en fin måte å samle ønsker på.
Det var en fin anledning til en naboprat. De er det ikke for mange av 
Hyggelig, sosialt
Lærerikt
En positiv opplevelse! Kreativ forsamling, idérikdom – veldig bra
Fint å møte alle naboer man sjelden ser.
Oppmuntrende å kunne dele info om nærmiljøet. Fått vite mye jeg ikke visste fra før ifht. Tur
områder o.l
Effektivt, produktivt og interessant
Flotte mennesker å jobbe med, sosialt, lærte mye om turmulighetene
Flott tiltak. Ble litt mer kjent med naboene. Gode vafler
Sosialt – enkel dialog – sette seg inn i forskjellige behov
Positivt (gode kaker)
Hyggelig, opplysende og idérikt
Kreative deltagere
Praten går lett. De aller fleste deltar med innspill
Hyggelig å treffe naboen en sjelden ser, og det prates og legges fram forskjellige idéer
Samhold – naboskap – følelse av at det skjer noe – nærområdet blir ivaretatt

2) Hvordan tror du/dere deltakelsen i denne «GJESTEBUDET» kan bidra til at din/deres
stemme blir hørt av dem som bestemmer i kommunen?
Det er viktig at resultatet av gjestebudene blir synliggjort for deltagerne i form av omforente
planer eller arbeidsdokument. Føler vi at bidragene ikke synes, blir fremtidige bidrag i
gjestebud deretter.
Ja, noe
Vi velger å tro at kommunen tar dette som relevant input fra mennesker som bor i de
aktuelle områdene.
Med konkrete forslag håper jeg på det beste, da ser kommunen også hva behovet er for oss
som bor i Svene.
Håper de ser våre flotte visjoner!! :o)
Med konkrete forslag, håper jeg at ting vil bli sett på og realisert
Skeptisk til om det faktisk blir tatt videre
Lite, dessverre








Flere som kommer med samme idé
Usikker
Er det midler til utvikling i kommunen?
Veit ikke
Her har det kommet opp mange gode forslag som det er umulig å komme utenom :O)
Vi lever i håpet

3) Hva synes du/dere fungerte bra/dårlig i gjennomføringen av «GJESTEBUDET»?
Har du/dere tips til endringer?












Fungerer bra
- Det er en uformell ramme blant naboer som er kjenner hverandre. Det viser seg at når
ideene kommer, begynner vi å ”spille ball” med hverandre.
Fungerte fint.
Gode vafler, trivelige naboer
Fungerte kjempebra
Masse bra forslag!
Synes det var veldig bra.
Bra
Veldig bra at innbyggerne blir tatt med på råd
Tror det var en god idé å samles på denne måten i første omgang. Hyggelig å møte noen av
naboene i en slik setting
Alle torde å komme med både enkle – gode og bra forslag. Fint med ikke så mange deltagere
på møtet
Samtalen gikk lett pga få til stede – og disse kjente hverandre

Fungerte mindre bra


Vi var 14 personer. Dette er mange og er ikke lett å styre



Bedre opplysning om «hvem» som hadde andre «Gjestebud»



Forslagsliste på temaer som drøftes



Ingen spesielle ting å trekke fram



Meget godt arrangert, men dårlig oppmøte. 3 av 30 utenom de som holdt gjestebudet
dukket opp

4) Annet du/dere vil tilføye?




Nei
Mulig grunn til dårlig oppmøte er for dårlig informasjon
Og/eller at man ikke har tro på gjennomføringsevnen! (..av kommunen)

Takk for dine innspill!

