GJESTEBUD i Flesberg
I dette gjestebudet er det viktig å «komme tettere på» ditt
nærmiljø i Flesberg. Nærmiljø er området du bor i og veier omkring.
Flesbergs historie er rik på engasjement og aktivitetstilbud. Flesberg har
vært først ute med mye inkl. Riksteateret og volleyballsatsing.
 Hva vil DU bevare i sentrum når skolen flytter?
 Hva vil du skal skje i sentrum når skolen flytter?
 Hvordan ønsker du å ha det rundt deg i ditt nærmiljø?

Dato:
Tid:
Antall delt.:

Ja, det kan du bli med å påvirke. Det handler om å bry seg på en positiv måte.
Her er mange muligheter – store arealer, Lågen som ressurs, tradisjoner og rik historie
som grunnlag for innovasjon og NY-TENKING.
Tenk dere at dere i år 2021 etter at skolen er flyttet bruker nærmiljøet og FLESBERG sentrum mer
aktivt enn tidligere. Det yrer av liv og du møter folk i krysset, på Haugen, badeplassen ved Lågen, på
butikken, på stien, på fest/konsert på Samfunnshuset eller i kirken.

LEVENDE lokalsamfunn og nærmiljø
1. Hva har skjedd og hva er gjort for å oppnå endringen?
2. Hvilke kvaliteter og aktiviteter i Flesberg bidrar i dag til å fremme livskvalitet for deg?
3. Hvilke kvaliteter og aktiviteter i Flesberg 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 i kanten av
kartet eller på eget ark 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:
Bevare:
Skolen
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Haugen
_
_
Stasjonsbygningen (billettstasjon)
Samfunnshuset
Haugen
Akebakke v/Haugen
Fotballbane og ballbinge
Samfunnshuset

Hvorfor har du valgt denne
aktiviteten/området:

Idéer og forslag til tiltak som kan
fremme forbedringer:

Utvikling og aktivitetstilbud i
bygda
_
_
_
_
_
_
_
_
Fint uteområde badeplass,
vollyballbane, fin møteplass,
grillplass
Lørdagskafe/sosial møteplass

Mulig bruk av skolebygg:
Velværesenter (Frisør, trening, solarium,
pedikyr)
Svømming for baby, barn, voksne
Spillehall (annet enn dataspill)
Sløydsal (gammel og ung, lage ting)
Sang, leik, turn, akt. For barn og unge
Cafe, salg av lokalmat
Flerbruksbutikk m/div gaveartikler,
blomster, klær, apotekvarer
Forbedre badeplassen og uteområdet og
vollyballbanen

Viktig for arrangement
Samlingssted, badeplass,
grillplass, kultur, sport/aktiviteter
Samlingssted
_
Lag og foreninger – møteplass

Samfunnshuset/skolen

Bruke allerede eksisterende
bygningsmasse

Nybygget i skolen til bhg-del
Skolen/samfunnshuset

_
_

Skolen

_

Basseng
Haugen
Fotballbanen
Flesberg som tettsted

_
Lag og foreninger ønsker større
plass
_
_

Haugen
Togstasjon Flesberg

Møteplass og badeplass
Utleie for overnatting

Forbedre veien langs jernbanen,
restaurere bygningen
_
Vedlikehold
_
Vedlikehold
Skøytebane  gjeninnføre (fysisk akt.)
Utvikle lekeplass og uteområde  sosial
møteplass
Klatrevegg, musikkstevner/korps,
leirskolevirksomhet, trening for alle
aldersgrupper + senior, bygge ut
styrketreningsrom, freesbe-golf, se på
mulighetene for å utvikle fotballbane til
flere type aktiviteter (eks parkour,
hinderløype)
Dele bhg-utleie og eldrebolig
Ferieleiligheter, aldersleiligheter,
kunstsenter, vevstue, malerklubb,
kurssenter
Ferieleiligheter, leiropplegg, Bygdelaget
trenger vevsstue
Benytte svømmebasseng
_
_
Trenger overnatting ved større
arrangement
Ryddes, vollyballbane, gå ned til Lågen
_

Juvnes-kultur-mølle-minne
Stasjonsbygget
Haugen

Forbedre:
_

Kirkegård
Sentrum
_
Mellom Joker og bensinst
Knytte østsida og vestsida
sammen
Søre Høimyr til Norsk Fjellhus
Høimyr og Haugbruveien-området
Høimyrkrysset
Sentrum
Utvide bhg
Busstilbud kveld/natt i helgene
Haugen: vollyball og badeplass
Uteområdet i bhg

Sykkelbane
Helheten rundt skolen
Uteplass Joker

Jafs-uteområdet

Utenfor gjerde på kirkegården
Haugen

_
Viktig å ivareta, sees fra veien
Glimrende sted (til besøk av
barnebarn)

_
Flytte stasjonsbygget oppover
Skolen + samfunnshuset + Haugen i et
uteteater, leikemuligheter for
småbarnsfamilier, badeplass med grill

Forbedre badeplassen ved
Haugen
Tilrettelegge for å få flere til å
benytte stedet
_
_
_
_
_

Forbedre forholdene og tilgangen til
badeplass – også for rullestol

_
_
_
Bedre møteplass for alle,
hyggeligere for alle
Ikke brakkebygg som lekker osv
Økt påtrykk av barn
_
Ønske om at det blir mer å velge
mellom så det kan brukes utenom
bhg-tiden som samlingssted og
leikeplass
_
Viktig møteplass
Naturlig møteplass
Ønsker at flere forbipasserende
skal stoppe
Naturlig møteplass
Ønsker at flere forbipasserende
skal stoppe
_
Passer for hyttefolk fra Blefjell,
bobil

Gatelys
Skilt «Barn leker»
Busstopp
Rake, fjerne kvist og kvast
Blomster, søppelkasser i sentum/bussbua
_
_
_
_

Belysning hele året og vanningsanlegg
Portal, blomster, utsmykning, krakker og
bord for enkel rast, julegate
Gangvei
Belyst gangvei

_
Lekeplass, fotball, sykkel, benker
Flere benker, grøntareal, lekeapparater

Hyggelig sitteplass, blomster

Parkering mellom kirke og
jernbane
Gjøre i stand stasjonsbygningen
Rydde/sikre området rundt
tømmerlager
Tur langs Juva

For lite parkering ved kirke

Benker utenfor gjerdet
Tursti for familier
Bobilmuligheter
Kanoutleie
_

_
_

_
Burde flyttes fra sentrum

Fint.. (?)

Oppslagstavler, informasjon,
veier/steder, boks for holdere
med kart

Mangler/etterspurt

Parkering før bruenden (Fossan), skilt,
tidligere rødt(?)
Ved Joker og bensinstasjon

Sentrum

Generelt pynte opp sentrum

Bedre skilting, informasjonstavler
Fotballbanen

_
Møteplass/leikeplass ved
butikken

Strandlinje, Haugen
Gangveien opp til
Prestegårdsfeltet

_
Er aktivitet på samfunnshuset
Lage bhg til leiligheter
Skilt + trapp ved Steinen

Skape/utvikle/utbygge:
Fiskeplassen

Merka turstier
Merka løyper til krigsminner på
Blefjell
Gapahuk og badeplass
Crossløype
Sykkelløype, skøytebane v/gamle
fotballbanen
Parkering for
turister/gjennomreisende på
dagens lærerparkering
Finne ny lagringsplass for tømmer
(usikret, fører til vanskelighet
rundt utvikling av sentrum)
Opparbeide nye tomter for unge
videre oppover fra eksisterende
boligfelt (Fleksåslia)
Ny barnehage
Bro over til øya ned i Lågen
(samlingssted/bålplass)
Lørdagskafe
Haugen: lekepark/skatepark med
griller og benker

Arrangere bruktmarked, temakvelder,
sosialt, tilrettelegge for folk, blomster,
benker, invitere lag og foreninger
_
Mot jernbanen benker og bord

Infrastruktur i hele sentrum og
boligfelt (vann og strøm) er nå for
lengst moden for sanering, og
kommunen må nå sette fortgang i
modernisering
Alle må ta en privat ryddesjau på
egen tomt!
Helt dødt ute

_

_

Historien bak, rydde rundt så man
kommer frem

I Lågen

_
_
_

Utvikle hobbyfiske
Tilrettelegge for fisking i Lågen overfor
Flesberg – også for rullestol
_
_
_

_
_
_

_
_
_

_

_

_

_

_

_

_
_
Trenger et sted hvor alle kan
møtes i hyggelig omgivelser
Skape en møteplass som bygda
mangler der alle kan møtes og
ungene kan samles

_
_
Samarbeid, dugnad

_
Teater et a la (?)

Samarbeid mellom Haugens venner,
Bygdelaget, kommunen, søke tippemidler

Tursti langs Lågen, nord+til Neset
Rasteplass
Boligområde
Næringstomter
Hobby/aktivitetsrom i gamle
klasserom (Husflid, vevstue)
Sykkelsti fra Flesberg til
Lampeland
Mure opp til grilling (betong)
v/Lågen
Opplevelser rundt
Juvassdraget/Juvfossen
Utleie/eldre-leiligheter
Togtransport til fjellet (fre-søn,
evt ons)
Klubb for småskolen, aktiviteter
for ca. 1.-4.kl.
Leikeplass for barn
Markere turveier med skilt
Informasjonssted om hva som
skal gjøres i Flesberg
Skape arbeidsplasser
Leiligheter/eldreboliger i gamle
skolen
Fysioterapeut

Savner turløype uten oppover
Stasjonsområdet
Savner ledig tomter
Savner ledig tomter
Bevare og skape tradisjon rundt
husflidfaget
Tursti
_
_
Behov for leiligheter

_

_
_
_
Samarbeid med næringsliv
_
Merke turstier, ute i terrenget (lengde,
navn)
_
Samarbeid mellom bygdelag, næringsliv,
kommune
_
Turtransport, minibuss

Skatepark, hoppeslott

Leie/eie (Leie viktig!)

Bygge ut samfunnshuset
Bhg i gamle skolen – bygge nytt
Jernbanen, stasjonsbygningen

Behandling, egentrening,
svømmehall
_
_
_

_

_

_

_

_
_

_
_

_
Haugen

_
_

Galgehaugen

_

Sentrum

_

_
_
_
Få toget til Flesberg, museum, historikk
om jernbanen. Stasjonsbygningen kan
flyttes slik at alle ser den. Fjerne tømmer.
Leie-leiligheter vil bli brukt på en bedre
måte/mulighet for leie istedenfor å
kjøpe.
Etablere fysioterapi og treningssenter,
hvor alt kan være samla på et sted
Mer aktiviteter på samfunnshuset,
bygdekino, teater
Flere arrangementer som Lars Monsen
(foredrag)
Bygge om barnehage til leiligheter
Gjøre noe med området, maleklubben
kunne ha sitt der. Samfunnshuset og
Haugen under ett, må bevare det vi har.
Få frem historien om det. Leikeplass,
sette ut griller, lage badeplassen fin slik
at folk kan bade, fiskemuligheter,
møteplass
Skilt og informasjon om
Galgehaugen/stein. Rygge slik at Lågen
kan sees.
Fikse blomster og andre ting ved høytider

6. Er det andre ting i nærmiljøet du gjerne vil si noe om?
- Etter flere nestenulykker bør gangsti mellom østsida og vestsida prioriteres
- Flytting av tømmerlager ved stasjonen da dette er usikret
- Er veldig viktig å få fjernet tømmeret i sentrum
- Haugen er en glemt perle som kommunen kunne bidratt mer med
- Gangvei fra Fleksåsen til Bjørkeliveien (er i elendig forfatning, må rustes opp)
- Gangvei langs Flesbergveien ned til Numedalsveien (er i elendig forfatning, må
rustes opp)
- Ønske om korpsøvelse i Flesberg
- Festtog/ «Jazz-tog» fra Kongsberg til Flesberg
- Nytt dekke gangvei – Flesbergveien
- Nytt dekke – Bjørkelivegen
- Nytt dekke – Fleksåslia
- Flytte tømmeret fra Flesberg sentrum
- Alt kan ikke gjøres på dugnad
- Bygdelaget må ikke bli ei sovepute for kommunen
- Ønske om flere barnefamilier i Flesberg f.eks nytt boligfelt
- Hyggeligere, praktiske seniorboliger i nærhet til butikk

●

Hvordan mener du at kommunen kan arbeide for å ivareta ønskene som kommer frem
gjennom Gjestebud som metode?
- Ta til etterretning innkomne forslag
- Bevilge penger og vise interesse for andre steder enn Lampeland!
- Ved å gå i dialog med de lokale frivillige aktørene om tin som de kan bidra
med
- Økonomisk hjelp hadde vært fint
- Få med trafikktiltak og næring-/bolig-områder i kommuneplan
- Lykke til innbyggerne i Flesberg (alle små tettsteder)
- Opplysning/skilting om bruk av varme i utmark sommerstid
- Forby engangsgrill
- Samordner forslaga fra gjestebudene
- Kommunen må følge opp forslaga!

●

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

-

Gjensidig samarbeid og positivitet
Dugnad og økonomisk bistand fra kommunen
Kommunen har ansvar for å reklamere utenfor Flesberg som kommune,
slik at tiltakene evt tilbud blir brukt av tilreisende/besøkende
Flesberg: porten til Blefjell!
Fikse opp litt – blomster til 17.mai/sommeren/til jul
Kommunen og innbyggerne må lage en felles arbeidsgruppe

Innbyggere:
Kjønn: K (= kvinne) M (= mann)

Alder

Yrke/jobb/livsfase

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

45
44
53
46
51
48
47
47
49
70
31
36
33
42
49
45
31
31
27
22
30
44
68
75
60
64
63
46
64
67
64
69
75
80
75
76

Helsesekretær
Hjelpepleier
Anleggsarbeider
Selvstendig næringsdrivende
Konsulent
Pensjonist
Helsesekretær, småbarnsmor
Barne- og ungdomsarbeider, småbarnsfar
Selvstendig næringsdrivende, småbarnsfar
Student, småbarnsmor
Kulturskolelærer, småbarnsmor
Selvstendig næringsdrivende
Barnehagelærer, småbarnsmor
Pleiemedarbeider, småbarnsmor
Helsefagarbeider, småbarnsmor
Barnehagelærer-utdanning
Økonomi/salg, småbarnsfar
Gårdbruker/teknologi, småbarnsfar
Pensjonist, farmor
Pensjonist, farmor/mormor
Sykepleier (yrkesaktiv), farmor
Husmor, mormor
Selvstendig næringsdrivende, mormor
Kontor, mor til ungdom
AFP, farmor
Pensjonist, farmor/mormor
Pensjonist, mormor
Pensjonist, farmor/mormor
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist

K
K
M
K
K
K
M
M
K
K
K
M
M
K
K
M
K
K
K
K
M
M
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
M
M
K

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

K
K
M
K
K
M
K
M
K
K
K
M
M
M
K
K
K
M
M
M
M
M
M
M
K
M
K
M
K
M
M
M
K
M
M
M

73
47
44
70
53
52
47
50
80
68
75
75
65
57
64
70
77
38
66
80
76
82
73
71
28
22
65
59
67
65
59
44
45
48
54

Pensjonist
Vikar i kommune, småbarnsmor
Badevakt, småbarnsfar
Uføretrygd
Pensjonist
Elektriker
Bonde
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Bonde
Pensjonist
Regnskapsfører
Entreprenør
Entreprenør, bonde, pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Pensjonist
Yrkessjåfør
Student
Helsefagarbeider, trebarnsmor
Ingeniør, småbarnsfar
Bonde, trebarnsfar
Elektromontør, voksne barn

EKSTRA FRA TO ARK:
1. Hva vil du bevare i sentrum når skolen flytter?
- Samfunnshuset
- Skolen
- Barnehagen
- Joker
- Bensinstasjonen
- Jern og bygg
- Moelven
- Kirken
- Menighetshuset
- Haugen
2. Hva vil du skal skje i sentrum når skolen flytter?
- Lørdagskafe, menighetshuset, samfunnshuset
- Ølklubb, samfunshuset
- Pusse opp vollyballbanen og badeplassen på Haugen
3. Hvordan ønsker du å ha det rundt deg i ditt nærmiljø?
- Flytte tømmeret et annet sted
- Restaurere den gamle stasjonsbygningen og pynte opp rundt der
- Pynte opp med blomster langs gangveien/sentrum
- Sette opp søplebøtter i sentrum m/hundeposer
- Bedre oppfølging av lys langs veien/gangveien
- Lage rullestolsti langs Lågen, spesielt ved Haugen
1. Hva har skjedd og hva er gjort for å oppnå endringen?
- Kommunen må bevilge litt penger for å pynte, restaurere, må også
dugnadsarbeid til
- Haugen er rustet opp, pynte opp i sentrum, lagd rullestolsti rundt Haugen,
Lørdagskafe, tømmeret er fjernet
2. Hvilke kvaliteter og aktiviteter i Flesberg bidrar i dag til å fremme livskvalitet for deg?
- Dametrim
- Herretrim
- Fribading
- Treningsrom
- Haugen som møteplass om sommeren
- Turstier
- Lysløype

3. Hvilke kvaliteter og aktiviteter i Flesberg vil bidra til å fremme livskvaliteten for deg i
fremtiden?
- Samme som spørsmål 2
- Tursti rundt Haugen (også for rullestol)
- Pyntet opp i sentrum
- Tømmeret er fjernet

Notater på eget ark i tilknytning til gjestebudspørsmål:
1
-

Nettbutikk i gamle flesberg skole – gode internett forhold
Et polutsalg vil tiltrekke seg kunder fra fjellet og omegn
Bensinstasjonen har fått ny inn- og utkjøring, som gjør det attraktivt å stoppe
for langtransport
Er det behov for ladestasjon for el-biler også i Flesberg? Gjerne med
lekeplass for barn i tilknytning..

2
-

Butikk, samfunnshus og Haugen
Butikk i nærmiljøet, med variert utvalg, setter ekstra stor pris på bakervarer
fra Veggli
Samfunnshuset med treningstilbud
Haugen med badeplass

3
-

Opprettholde tilbudene i punkt 2 og gjerne forbedre tilbudet
Ønskelig om Joker-butikken kunne konkurrert med KIWI på pris (Joker er
dyrere enn KIWI dessverre …)

