KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Om ønskelig kan dette arket brukes til tilbakemelding fra gjestebudet.

OM GJESTEBUDET
Hensikten med denne gjestebudrunden er at flere blir kjent med arealpolitikken som foreslås
for de neste årene, fordi den angår Svelviks innbyggere.
Vi har valgt å gjøre det gjennom en quiz. I tillegg ønsker vi deres kommentarer til planen.
Dere velger selv HVEM dere vil invitere til gjestebud, NÅR det skal holdes og HVOR og
HVORDAN dere ønsker å gjennomføre det.
Av de som har svart innen 5.august, vil det trekkes ett gjestebud som får en
3-timers guidet oppdagelsesreise i sentrum (indre del), med små overraskelser underveis!
Vi garanterer noe nytt og spennende

QUIZ
(Det er tatt utgangspunkt i planbeskrivelsen side 19-43)
BOLIGVEKST
Svelvik skal både ha befolkningsvekst og bevare og videreutvikle kvaliteter i kommunen (jf
kommuneplanens samfunnsdel). Planen legger opp til stor boligvekst, samtidig som spesielt
viktige stedskvaliteter skal bevares og gis muligheter for videreutvikling.
Hvilke 7 stedskvaliteter vektlegges som spesielt viktige?
FLERE UNGE
Befolkningsprognosen for Svelvik viser at vi blir til dels mange flere eldre og færre yngre.
Dette kalles skjev befolkningsvekst og kan gi store negative konsekvenser for
kommuneøkonomien og dermed for tjenestene til innbyggerne. Dette er grunnen til at det er
et mål for kommunen å tiltrekke seg flere unge.
Hvorfor skal det satses på å bygge boliger for eldre når det er viktig å tiltrekke seg flere
unge?
GODT Å BO
Planen inneholder mange grep for at det skal være godt å bo i Svelvik. Framtidsbilde 2027
viser virkningene, eller resultatene av planen i 2027.
Nevn tre av resultatene dere mener er viktig å ha oppnådd i 2027.
ATTRAKTIV OG LEVENDE SENTRUM
For å beholde ”Sørlandspreget” i Svelvik sentrum foreslås det i planen å dele sentrum i ulike
delområder med egne funksjoner.
Hvilke 9 særpreg vil vektlegges når grunneiere skal bygge nytt eller bygge om i Indre
sentrum?

KYSTSONEN FOR ALLE
Svelvik kommune har som mål å forvalte spesielt verdifulle arealer på en bærekraftig måte,
slik at de også er til glede for framtidige generasjoner. Kystsonen er ett av disse arealene,
som også skal være tilgjengelig for alle.
Nevn tre av resultatene som er oppnådd i 2027.
NATUR FOR ALLE
Natur for alle betyr at alle, både i dag og for framtidige generasjoner, skal kunne ha glede av
og tilgang til hva naturen har å gi.
Planen skal bidra til økt kunnskap om og interessen for landbruk, hvordan?
KULTUR FOR ALLE
I en tid hvor land, regioner og steder utvikler seg til å bli mer og mer like, blir det stadig
viktigere å ta vare på og videreutvikle steders særpreg og styrker (stedskvaliteter).
Hvilke stedskvaliteter har Svelvik, og som er av regional/nasjonal verdi?
NÆRINGSVEKST
Svelvik kommune har som mål å være attraktivt for næringsvirksomhet.
Hvilke forutsetninger må da til?
BYGGE RIKTIG
Svelvik kommune har som mål å bygge mer klima- og miljøvennlig.
Nevn tre av resultatene som er oppnådd i 2027.
REISE RIKTIG
Svelvik kommune har som mål å redusere behovet for bilkjøring, både for å redusere
miljøutslipp, for å skape trygge nærmiljø og for å stimulere til mer fysisk aktivitet.
Nevn tre tiltak som skal til for å nå dette målet.
SPILLE PÅ LAG
Svelvik kommune ønsker å ta en mer aktiv rolle for å bidra til ønsket utvikling, sikre effektiv
og god saksbehandling, og å hjelpe og veilede utbyggere (særlig små aktører)
Det er et mål for kommunens planadministrasjon å komme tidlig inn i utbyggingsprosjekter.
Hvorfor?

KOMMENTARER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL:

ERFARINGER FRA GJESTEBUDET
For å kunne videreutvikle gjestebudkonseptet vil det være til god hjelp for oss å få kort
tilbakemelding fra gjestebudet.
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:
Hva fungerte bra:

Tips til endringer:

