Referat fra møte i

Oppgaveutvalg for Omdømmeprosjekt «Svelvik 2020»
Når: Mandag 15.mai
Hvor: Ebbestadhallen
Målet med møtet var å oppsummere erfaringer fra tiltak med og overfor innbyggere og å starte
forberedelser til sluttrapporten (med forslag til tiltak som kan gjennomføres i 2018 og 2019)
INNHOLD
Om idrett, friluftsliv og rekreasjon i Svelvik
Runar Berg, leder for oppgaveutvalget for Temaplan for friluftsliv og rekreasjon, fortalte om mangfoldet
av idrettsforeninger i Svelvik. Deretter presenterte han mulige tiltak som oppgaveutvalget jobber med.
Kommentarer og spørsmål:
• Savner tiltak på Berger.
• Spørsmål om tiltak i fht målgruppen inaktive. Svar: alt i planen er lavterskeltilbud og planen vil
tilrettelegge for at tilbud finnes. Bevegelseshemmede, barn og unge har hatt særlig fokus. Tips for å få
folk mer i aktivitet: se Lærdal Motorikkpark (brukes også som opptreningsarena)
• Både oppgaveutvalget for friluftsliv og rekreasjon og oppgaveutvalget for omdømme har tiltak som
inkluderer strender. Det er viktig å samordne. Ledere/nestledere har ansvar for koordinering.
• Mange tiltak ligner det som allerede ligger i KHD.
• Håper på realisering pga de som deltar. Noen må føre tiltakene videre. Viktig å lande noe for å vise at
oppgaveutvalg har noe for seg. Hvem skal gjennomføre? Viktig med frivillighet. Kan kanskje
gjennomføre de enkle tiltakene ved frivillighet. Forslag: presenter det gjerne i planen
Oppsummere erfaringer fra tiltak med og overfor innbyggere
Blomstringstur: skulle arrangeres 6.mai, men da hadde ikke blomstringen startet så det ble utsatt en uke,
men da hadde ikke de involverte anledning. Dette viste at denne type tiltak er sårbar.
Spørreundersøkelsen viser at få kjenner til fruktdyrkingen i Svelvik, derfor bør det synliggjøres! Men
høsten vil nok være bedre å satse på.
Spørreundersøkelse: Telefonintervju er gjennomført med 400 respondenter fra Drammen og Nedre Eiker.
I tillegg er det holdt et Gjestebud (Jonn)
Utdrag av resultatet:
• 27% peker på Svelvik som nærmeste sørlandsidyll i regionen
• 21% forbinder Svelvik med slagordet «Byen ved Strømmen»
• 19% forbinder Svelvik med sørlandsidyll, 18% med koselig (lite) tettsted, 16% med ferje. Ingen
forbinder Svelvik med frukt eller kiting
• 21% ser for seg at det er svært sannsynlig å bruke en søndag/sommerdag til utflukt i Svelvik, 30% i
svært usannsynlig
• På en slik utflukt kan de tenke seg kyststivandring, kjøpe lokalmat/drikke og kunst/kulturarrangement
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Forberedelser til sluttrapporten
Etter en kort innledning om hvordan alt som er jobbet med til nå kan konkretiseres til praktisk bruk, ble
oppgaveutvalget delt i grupper og startet å fylle inn tiltak i en tabell. Tiltakene ble samlet og vil sorteres
og sammenstilles av Anne Synnøve, for så å sendes på e-post til oppgaveutvalget.
Tiltakene vil jobbes videre med på neste møte, men også av den enkelte fram til neste møte (se under)
Annet
• Edvard lager flyer til åpent møte
• Edvard har ferdigstilt masteroppgaven sin om «Svelvik – småbyen ved strømmen», GRATULERER!
NESTE MØTE
Mandag 29.mai kl.18 på Nøsterud Gård i Nesbygda
Innhold:
• Om Nøsterud gård
• Prioritere hvilke tiltak som skal med i sluttrapporten + forslag til når i perioden 2018-2019 og hvem
som skal gjennomføre/involveres
• Innspill til hvordan sluttrapport kan overrekkes (evt før, hvis den skal formidles på festen 21/6)
Oppgave til neste møte: gå igjennom tiltakene som ble foreslått på møtet i dag, slik at man er godt
forberedt til å prioritere hvilke tiltak som skal med i sluttrapporten på neste møte.

