GJESTEBUD i Svene
I dette gjestebudet er det viktig å «komme tettere på» ditt
nærmiljø i SVENE. Nærmiljø er området du bor i og veier omkring.

Dato:
Tid:
Tot. antall delt.:

Det sies at «ingen snakker med hverandre lenger etter at butikken ble
borte» og det var mye aktivitetsmuligheter i Svene, både langs elva, i nabolaget, på løkka, i
sentrum og på skogen.
Tenk dere at dere i år 2020 bruker nærmiljøet og SVENE aktivt igjen til mye. Det yrer av liv og du
møter folk i krysset, på badeplassen, på butikken eller på tur langs Lågen

LEVENDE lokalsamfunn og nærmiljø
1. Hva har skjedd og hva er gjort for å oppnå endringen?
2. Hvilke kvaliteter og aktiviteter i Svene bidrar i dag til å fremme livskvalitet for deg?
3. Hvilke kvaliteter og aktiviteter i Svene vil bidra til å fremme livskvalitet for deg i fremtiden?
Tenk gjerne på eksemplene dere diskuterte i spørsmål 1.
Prøv å konkretisere mest mulig gjennom å:


Tegne inn på kartet de turene du bruker gå (Grønn tusj). Kall turen for T1, T2…osv. Fortell
HVORFOR du bruker akkurat denne veien på siden av kartet. Eks snarvei til buss el
barnehage, turvei osv.
o Sett gjerne piler i den retningen du anbefaler andre å gå.



Tegn inn på kartet de MØTEPLASSENE du bruker og skriv M på kartet (Blå tusj). Kall
møteplassen for M1, M2…osv.
o Forklar hva slags møteplasser dette er, eks. M1- båtplass skriv det ned på en blå lapp
som leveres
o HVORFOR er dette en viktig møteplass?



Er det noe risiko eller annet som gjør deg utrygg i ditt nærmiljø der du bor eller på turene du
går? Marker med X i RØD TUSJ. Setter dere flere X, må disse nummereres eks. X1, X2,
X3……og forklares. Eks. X1 – mangler lys eller X2 – gangfelt over Rv40, X4 – grøfting…
o Hvorfor opplever du dette stedet /området/situasjonen som en risiko eller utrygt?
o Hva kan gjøres med dette?
Skriv i kanten av kartet hvilket område det gjelder og hva som kan gjøres.

4. Hvilke tiltak kan bidra til å forbedre aktiviteter/tilbud/områder som allerede eksisterer i ditt
nærmiljø?
5. Hvilke nye tiltak kan bidra til å fremme livskvalitet og helse i ditt nærmiljø?
Bruk BLÅ penn og fyll inn i skjemaet under 1-2-3-4….. for å besvare 4. og 5.

Hva/hvor:

Hvorfor har du valgt denne
aktiviteten/området:

Idéer og forslag til tiltak som kan
fremme forbedringer:

Bevare:

Eks
Flott for ungene – brukes mye

Eks.
Suppleres med basketballstativ…

●

Eks. Ballbingen

●
●

Forbedre:
●

Eks. Badeplass v/….

●
●

Skape/utvikle/utbygge:
●

Eks. Møteplass – grillplass
v/……..

Savner et sosialt samlingspunkt for
familier v/elva

●
●

6. Er det andre ting i nærmiljøet du gjerne vil si noe om?

Til slutt:
●

Hvordan mener du at kommunen kan arbeide for å ivareta ønskene som kommer frem
gjennom Gjestebud som metode?

●

Har du noen idéer eller forslag til hvordan kommunen og innbyggerne i Svene kan
samarbeide for å få realisert tiltakene/ønskene som har kommet frem i Gjestebudet?

Innbyggere:

Kjønn: K (=kvinne) M (=mann)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alder

Yrke/jobb/arbeid

Kommunen takker så mye for din positivitet og vilje til medvirkning og deltagelse i dag som vil gi oss
mange gode innspill til å kunne planlegge videre for et godt nærmiljø for god helse i lokalsamfunnet
Svene.
Med vennlig hilsen
Frøydis Lislevatn
Lokal prosjektleder Flesberg

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Tlf.: 31022000/31022304 - mobil: 475 08 978

