Gjestebud
Forslag til spørsmål til diskusjon
Om ønskelig kan dette skjemaet brukes som tilbakemelding fra gjestebudet.

Om gjestebudet
Tilbakemeldinger kan være aktuelle å bruke i dialog med utbyggere. Da er det nødvendig å
ha noen opplysninger om de som har gitt tilbakemeldingene (ikke hvem).
Gjestebudet hadde ______ kvinner og ______ menn, i alderen fra ______ til ______ år.
Gjestene bor i dag (kan sette flere kryss):
På Berger
I sentrum
På Ebbestad/Mariås-området
I Nesbygda
Annet sted:

SVAR PÅ ETT ELLER FLERE SPØRSMÅL:

Flere barnefamilier
Tenk dere at året er 2026; det har flyttet mange barnefamilier til Svelvik.
Hva er gjort /er årsaken til dette?
Prøv å konkretisere mest mulig; for eksempel hva som er bygd, hvor det er bygd, hvordan de nye
innflytterne har blitt oppmerksom på Svelvik osv.

Egnede boliger og boformer for ungdom
Tenk dere at året er 2026; det finnes mange egnede
boliger og boformer for ungdom.
Hva er gjort /er årsaken til dette?
Prøv å konkretisere mest mulig; for eksempel type boliger som er bygd, hvilke boformer som er valgt,
hvor det er bygd, hva som evt kunne vært aktuelt for dere osv.

Egnede boliger for eldre
Tenk dere at året er 2026; det finnes mange egnede boliger og boformer for eldre.
– Og mange har valgt å flytte til disse.
Hva er gjort /er årsaken til dette?
Prøv å konkretisere mest mulig; for eksempel type boliger som er bygd, hvilke boformer som er valgt,
hvor det er bygd, hva som evt kunne vært aktuelt for dere osv.

Levende sentrum
Tenk dere at året er 2026; sentrum yrer av liv, næringslivet har gode dager og
fortsatt oppleves sentrum som en ”sørlandsidyll”.
– Og dere bruker sentrum selv til mye.
Hva har skjedd og hva er gjort for å oppnå endringen?
Hvorfor bruker dere sentrum mer?
Prøv å konkretisere mest mulig.

Godt å bo
Tenk dere at året er 2026; innbyggere i alle aldre trives godt i nærmiljøet der de bor,
og nye innbyggere har valgt å flytte til Svelvik fordi boligområdene er attraktive.
Hva har skjedd? Hva har kommunen gjort?
Hva har utbyggere gjort for å skape attraktive boligfelt?
Prøv å konkretisere mest mulig.

VALG AV ANNET TEMA
Tema:
Kommentarer/innspill:

Erfaringer fra gjestebudet:
Hva fungerte bra?

Tips til endringer?

