Krødsherad i 2031
Har du tanker og idéer om hvordan bygda vår skal møte framtida?
Vi inviterer deg til å formidle tankene dine, og gi dine innspill til utviklingen.
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er i full gang. Denne planen skal
omhandle Krødsheradsamfunnet som helhet. Den skal si noe om hvilke mål
kommunen skal sette seg for de neste 12 årene, og den skal si noe om de
virkemidler som bør tas i bruk for at vi i fellesskap skal kunne strekke oss mot disse
målene. Det innebærer at planen må ha fokus på behovene, tilbudene og
mulighetene til de menneskene som bor og oppholder seg Krødsherad. Planen skal
endelig behandles og vedtas av det nye kommunestyret.
Krødsherads framtidsvisjon er å være et «Vertskap i verdensklasse». Etter innspill
fra innbyggere, politikere og ansatte har kommunestyret sluttet seg til at denne
visjonen skal tuftes på noen grunnleggende verdier: Imøtekommenhet - Raushet og
inkludering - Nytenkning - Mot. Verdier som alle som ønsker vekst og utvikling for
Krødsherad må være med å ta et ansvar for.
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er delt inn i fire overordnede temaer:
 Å BO handler om fasiliteter, tilbud og tjenester i hjemmet og nært hjemmet.
 Å LEVE handler om tjenester og tilbud i lokalsamfunnet, ut over det å bo.
 Å ARBEIDE handler om sysselsetting og næringsliv
 Å SKAPE handler om å kunne bidra til utvikling og nyskaping
En utdyping av hva som ligger i disse overordnede temaene finner du på baksiden
av dette skrivet.
For at kommuneplanens samfunnsdel skal bli det styringsverktøyet den er ment å
være, er engasjement og forankring hos innbyggerne viktige byggesteiner. Derfor
legges det nå til rette for arenaer der innbyggere i alle aldre skal kunne formidle sine
tanker og idéer, og gi sine innspill til temaene.
Målene: Slik vil vi ha det. Og strategiene: Slik vil vi gjøre det.
Det inviteres til arbeidsmøter basert på temaene i planen:
 BO: Mandag 19. august kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
 LEVE: Mandag 26. august kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
 ARBEIDE: Mandag 2. september kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
 SKAPE: Mandag 16. september kl. 18 – 20 på Noresund samfunnshus
Vi ønsker deltakelse fra ungdommer, unge voksne, voksne, godt voksne, seniorer og
eldre. Og vi ber om at oppfordring til å møte opp og bidra blir formidlet via frivillige
organisasjoner, velforeninger og jungeltelegraf.
Velkommen til konstruktive og framtidsrettede arbeidsøkter til beste for bygda og alle
som bor og oppholder seg her.
Med hilsen Krødsherad kommune.

Overordnede
temaer i
kommuneplanens
samfunnsdel
BO
Omhandler fasiliteter, tilbud og tjenester i hjemmet og nært hjemmet.
 Boliger og tomter
 Trafikksikkerhet
 Samfunnssikkerhet
 Stedsutvikling
 Infrastruktur
 Kommunikasjon
 Teknologi

LEVE
Omhandler tjenester og tilbud i nærmiljøet og lokalsamfunnet, ut over det å bo.
 Folkehelse
 Fritid
 Frivillighet
 Kultur, idrett og friluftsliv
 Klima og miljø
 Helsetjenester
 Barnehage og skole
 Eldreomsorg

ARBEIDE
Omhandler sysselsetting og næringsliv
 Reiseliv og turisme
 Handel og service
 Jord- og skogbruk
 Industri
 Bygg og anlegg

SKAPE
Omhandler å bidra til utvikling og nyskaping
 Internt i kommunen
 Sammen med næringslivet
 Sammen med frivillig sektor
 Sammen med nabokommuner og regioner
 Merkevarebygging

