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Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg deltar
i et nasjonalt utviklingsarbeid med midler fra
Helsedirektoratet og Buskerud fylkeskommune.

Turs
t

ier

S
ba kole
rn
eh og
ag
e

Din mening er viktig for oss!

Miljøet du er en del av
har stor betydning for hvilken helseatferd du har,
og dermed også hvilken helse du har.

aktivitetstilbud

Nærmiljø omfatter både fysiske og sosiale forhold,
samspillet mellom mennesker
og mellom mennesker og deres omgivelser.
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Hva er viktig for deg?

Nærmiljø er en samlebetegnelse for de ulike fysiske
og sosiale forholdene i et lokalmiljø;
det omfatter blant annet traﬁkkforhold,
samfunnsmessige og kommersielle tjenester,
barns lekemuligheter og muligheter for friluftsliv.

vekst

Helsestasjon

Hva slags
nærmiljø og lokalsamfunn
vil DU ha?

Det 3årige prosjektet (2016  18) skal gjennom deltagelse
og medvirkning fra lokalbefolkningen bidra til å kartlegge
nærmiljøkvaliteter som er viktig for deg, din helse og
trivsel. Kunnskapen skal synliggjøres i kommunenes planer
og legges til grunn for politiske prioriteringer.

trygghet
svømmehallen
bry idrettsskolen ungdom
seg gatelys
oppmuntre
samhandling
arrangementer
numedalscup

skikarusell

Møte r
e
plass

Alle tre numedalskommunene er MOT kommuner.

www.mittnumedal.no
folkehelse@mittnumedal.no

numedal  mitt lokalsamfunn

Flesberg kommune

Rollag kommune

Nore og Uvdal kommune

www.flesberg.kommune.no
Tlf. 31 02 20 00

www.rollag.kommune.no
Tlf. 31 02 30 00

www.nore-og-uvdal.kommune.no
tlf. 31 02 40 00

Folkehelseprosjektet i Flesberg vil bidra i utviklingen av gode
bo og nærmiljøkvaliteter i tettstedene våre i samarbeid med
innbyggerne:
• Vi tester ut metoder for medvirkning
og innhenter ny kunnskap.
• Vi samarbeider med landskapsarkitektlinja på Norges
miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås.
• Vi er en pilotkommune i prosjekt «Folketråkk»
 utvikling av nasjonalt digitalt verktøy for medvirkning
(201718) i regi av Design og Arkitektur Norge.
Se: www.doga.no
• Vi ønsker å mobilisere til engasjement for eget nærmiljø
og en formalisering gjennom partnerskapsavtaler
• Vi vil bistå lag og foreninger i søknader om tiltak,
samt søke i fellesskap å kunne realisere gode tiltak.

KJERNEOMRÅDER:
Medvirkningsarbeid for steds og identitetsutvikling
• 2017: SVENE
Gjestebud og workshop blant innbyggerne
for å kartlegge behovet for møteplasser
og registrere bruk av nærområdene
• 2018: FLESBERG & LYNGDAL
• 2019: LAMPELAND:
Ny skole, ﬂerbrukshall og svømmehall

Kontaktperson i Flesberg kommune:
Frøydis Lislevatn
froydis@mittnumedal.no
tlf. 31 02 20 00

Folkehelseprosjektet i Rollag jobber aktivt med mobilisering i
lokalsamfunnet og medvirkning i kommunale prosesser. Pro
sjektet samarbeider tett med det pågående omstillingsarbeidet
i kommunen, samt utvikling av samarbeid og samhandling
internt i kommunen. Ut fra kunnskap kommunen har om vårt
lokalsamfunn og innspill i «Tankefangst» høsten 2016 legger vi
fokus på følgende grupper i vår kommune:

Folkehelseprosjektet i Nore og Uvdal har valgt å ha hovedfokus
på barn og unge. Prosjekter det jobbes med og som folke
helseprosjektet enten er med som samarbeidspartner i, eller
på annen måte støtter opp om er:

• Barn og ungdom
• Nye innbyggere/ﬂyktninger

• Tuftepark ved Numedal videregående skole.
Planlagt byggestart våren 2018

I prosjektet benytter vi oss av nye metoder for å involvere inn
byggerne og bruker tilbakemeldingene systematisk i vårt arbeid
i kommunen – sammen med næringsliv – sammen med frivil
lighet, videre.

• BMX Freestyle pumptrack bane,
på Bakkeøya idrettsplass i Uvdal.
Søknad om ﬁnansiering er sendt. Planlagt byggestart 2018.

Ungdommens stemme har gitt resultater i to prosjekter som er
satt i gang:
• Skaperiet i Rollag sentrum
• Utforming av Badedam i Veggli sentrum
Engasjerte innbyggere, frivillige organisasjoner og næringslivet
sin stemme har gitt resultater i prosjektet:
• Kafériet
Flere andre temaer er løftet opp, som:
turstier, kulturstien og friluftsområder.
Folkehelseprosjektet bidrar til at vi benytter oss systematisk av
innspill vi får, til utforming og utvikling av vårt samfunn og tilbud
ene i kommunen. I dette arbeidet er vi avhengig av godt sam
arbeid med velforeningene Veggli Vel og Rollag Havnevesen,
frivillige organisasjoner og DEG som innbygger. Vi involverer alle,
skaper verdier og vektlegger felles handling og forståelse.
Ønsker du ytterlige informasjon om prosjektene og hvordan DU
kan bidra følg oss på internett og facebook!
Kontaktperson i Rollag kommune:
Nadine Mielke
nadine@mittnumedal.no
tlf. 31 02 30 00

• Ungdomsprosjektet AKTIV FREDAG
Aktiviteter for et godt fysisk og sosialt miljø.

• Betydningen av skolemåltidet
Initiativ fra Nore bygdekvinnelag.
Det er nedsatt en gruppe som vil se nærmere på dette.
• Bygdebil i Nore og Uvdal
Initiativ fra Uvdal bygdekvinnelag.
Det er etablert et interimsstyre som jobber med dette.
• Etablering av Bygdereserven
– Frukt fra samfunnsentreprenørskapskurset.
En frivillig støttegruppe som skal bidra til sosialt fellesskap
og gi en hjelpende hånd om det trengs.
• Visjon Rødberg
Kommunen og Næringsselskapet startet høsten 2017 en
mobiliseringsprosess med alle næringsdrivende og andre
om videreutvikling av Rødberg. En idémyldring ga oss inn
spill på at vi ønsker et «levende» Rødberg.
Mer informasjon om prosjektene og hvordan du kan bidra,
ﬁnner du ved å følge oss på internett og facebook.

Kontaktperson i Nore og Uvdal kommune:
Britt Guton Halland
bgha@noreuvdal.no
tlf. 31 02 40 00

