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1. Hva kjennetegner gode lokalsamfunn 
 

2. Fra virkligheten – eksempler fra 
kommunene 
 

3. Hvordan kommer vi dit? Fra plan til 
praksis 
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 Det  er en politisk målsetting å 
gjøre Gjøvikregioen attraktiv  
 

 - ved å legge til rette for nye 
tilflyttere  

 
 - og få folk som flytter hit til å bli 

boende. 
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 ”Boliger og arbeidsplasser er to sider 
av samme sak. 

  
 Bedriftene etablerer seg og oppretter 

arbeidsplasser der folk bor og der 
kompetansen finnes.  

 
 De søker seg dit det er: 
 - gode kommunale og private tjenester,  
 - stor valgfrihet og variert kulturtilbud,  
 - godt klima og vakre omgivelser”. 
 
  

  Agderposten 13.3.2015 
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   Byer det er godt å bo i 
 
 



PLAN: Juni 2015 
Helse- og omsog – hva kan planlegging bidra med ? 



 ”Hvordan vi styrer hvor de neste 4 000 
innbyggere skal bo, jobbe, gå på skoler og 
barnehager og  
 

 hvor vi investerer i fritidstilbudene og 
møteplasser 

 
 vil påvirke alle innbyggeres trivsel, levekår 

og helse”. 
      Michael Fuller-Gee 

PLAN: Juni 2015 
Helse- og omsog – hva kan planlegging bidra med ? 



DRAMMEN 
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Helsefremmende by- 
og arealplanlegging 
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BYPLANLEGGING /STEDSUTVIKLING: 
HVA GJØR VI I NORGE 2016? 
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  Anywhere, nowhere – Norway… 
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  Vi sees på parkeringsplassen?  







 
Kritisk masse:  
45 000 på 4,6 kv km i Grünerløkka, 
Oslo  
 

19 

Grünerløkk
a 

= Hele 
Arendal 
kommune 
272 kv km 4,6 kvm 



 
   High Density Means More Economic Growth            
 - and More Happiness. 
       Prof. Richard Florida 



 
Det må bygges elleve norske boliger om dagen 
de neste 9 årene for å matche 
befolkningsveksten i byene 
 



  
    
 Arendal: 
 Totalt 21 300 boliger: 
  
 80%- en- og 
tomannsboliger  

     
     15%- leiligheter 

 



 
Slik skal Kvadraturen få 
15.000 beboere igjen 
 

 I 1916 bodde alle Kristiansands  
 drøyt 15.000 innbyggere i Kvadraturen.  
 I 2016 6629. 
  
 Nå skal byplanleggere og private eiendomsutviklere 

sørge for at folk i alle aldre flytter til byen. 
 - Vi må legge til rette for nye boliger i alle områder 

av Kvadraturen.  
 - I Posebyen bør det etableres bilfrie soner for 

barnefamilier, med nærhet til skole og barnehage.  
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 Slik skal Arendal nå 
viktig miljø- og 
klima mål. 
 

 .. og være mer 
trivelig og koselig! 
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 Byutvikling….. 
 
  
 
 
 

 



  
 
  
 
 
 Byutvikling….. 
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Fra bilvennlig til 
menneskevennlig sted. 
 
 
 





 
 Krever at de nyvalgte 

kommunestyrene gjøre 
omfattende og radikale 

planvedtak  

 om arealplanlegging i kommende 
valgperiode. 
 



Sandens senteret, Kristainsand 



• 35 butikker  - 



Tettstedet Svolvær: 4 542 innbyggere, 
Lofoton 
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11 etasjer 
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- Dette blir verdens 
høyeste trebygg, 
80 meter.  
 

- Responsen har 
vært veldig god. 
 

-De minste 
leilighetene selges 
fra Kr 2,7 mill 
(toromsleiligheter 
på 67 kvm). 
 

- Det skal også 
selges tre- og 
fireromsleiligheter, 
 



Planlagt forfall 
Arkitektnytt  

juni 2013 



2 av 3 nordmenn er overvektige 

Mallaga, Spania 



Norske 15-åringer sitter mer stille enn 
mennesker i alderen 65-85 år. 



Norges befolkning sett under ett er blant 
de MINST fysisk aktiv i Europa 
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Det er lite trolig at bygging av flere 
idrettsbaner vil løse 
folkehelseproblemet 
  

 

Sør Amfi,  
Myra, Arendal 
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”Livskvalitet”:  
 
Norge er Nr.1 i verden…. 
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 Men - er vi et lykkelig folk?  
 

45 

Foto: Torill Brunsvik 
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 ”Human beings seek 
happiness above ALL else”.  

       Aristotle 



”Ensomhet er Norges største 
folkesykdom”: Røde Kors, 2011 

 
 

 Ensomhet ofte fører til sykdom, som 
f.eks tristhet, angst og depresjon  
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960 000 bo alene i 2014 

 1 av 4 voksne nordmenn føler seg plaget av 
ensomhet – 1,1 millioner personer 
 

 280 000 føler seg sterkt plaget. 
 

 Ensomhet er like farlig som å røyke 15 
sigaretter om dagen. 
 

 Ensomhetsepedemi kommer i 2030. 
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SELVMORD: 
 

6 per 100 000 i Storbritannia  
 

12 per 100 000 i Norge 
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ENSOM: 
Andel er høyest 

blant unge mellom 
18 – 29 og eldre 

over 70 år. 
 



  

”Nå skal 
me kose 
oss du?” 



Attraktivitet: 
Hvordan skal Gjøvik se ut om 20 år?  

 Hvilke behov er det som skal dekkes, 
hvilken vei ønsker vi at utviklingen skal 
gå?  
 

 Hvilke problemer er det vi skal løse? 
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Attraktiv? 
For hvem? 
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 Bærekraftig velferd =  
Oppvekstsforhold ”tidlig innsats” 



KOMMUNENS ØKONOMISKE 
UTFORDRING 

 Lave frie inntekter  
 Høy lånegjeld  
 Ingen reserver.  

 
 Sammen med en relativt høy tjenesteproduksjon gir 

dette et svært lite økonomisk handlingsrom. 



  
 Rådmannen bønnfalt bystyret å vente 

med bygging av ny Stuenes skole til ny 
skolestruktur er vedtatt.  

 
 
 38 av 39 stemte for å bygge ny skole til  

kr 250 millioner.  
        Arendal 2013 
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Stuens skole er bare 34 % full: kun 
har spart ca 100 millioner! 
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”Dumme,  
 dumme, 
 dumme!” 



 
200 000 barn på ulovlige skoler 
som ikke har godkjent inneklima.  
 

 For barna 
betyr det at de 
hver eneste 
dag risikerer å 
få vondt i 
hodet, hoste, 
og lære 
mindre når de 
er på skolen. 
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 ”Dumme,   
 dumme, 
  dumme!” 
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     Hva er det de unge mener? 
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Verksteder med ungdom om by-  og 
stedsutvikling  
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”Det er   
sååå  
kjedelig  
her!” 
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 Mye idrett, lite musikk  

  De skryter av idrettstilbudet, 
   
     -  men irriterer seg over at det øvrige 

 aktivitetstilbudet for ungdom blir 
 stadig dårligere. 
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.. 
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Flesteparten av dem som flytter til 
Oslo, er unge mennesker – kvinner SSB 

 
   

 
”Det skyldes 
jobb, 
studiemuligheter 
og de sosiale 
tilbudene.  
  
Det er jo ingen 
valgmuligheter i 
de små byene”.  
  
Malin Hjelvik  
Aftenposten 15.juni 2006 



Sentrum – møteplass for alle 



Selv verdens rikeste land har ikke råd til 
å fylle opp bassengene.  
Vi kommer ikke til å få det heller. 
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Dagens Næringsliv 7. mars 2014 
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Vi må forbereder oss 
på at det offentlige 
må leverer færre 
tjenester, ikke flere..  
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Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal 
belønne planlegging og gjennomføring med høy kvalitet 
som fremmer bærekraftig by- og stedsutvikling. 



URBACT II USEAct The 
URBACT II USEAct Thematic 

Network – Third seminar  



 
   ”Lokaliseringskriterier”? 
   
  Kunsten om feilplassere…. 
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Sykehuset Østfold 
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 St. Olav vekker oppsikt 
internasjonalt på grunn av 
den tette integrasjonen med 
universitetet. 
 

 7 internasjonale priser 
 



1.etasje gjennomgående har lagt til rette for 
studenter, privat næringsdrift  og offentlige 
publikumsfunksjoner 
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 Areal og transportplan 

og bypakke for 

Arendalsregionen  
 
 
 
 

Arendal kommuneplanutvalg 22.juni 2016  
 

 
Rådgiver Gunnar Ogwyn Lindaas 

 
    



80 % av veksten innen arbeidsplasser og 
boliger bør komme innenfor 500m fra 
knutepunktene. 



7. feb. 2017  89 

500 m 1 km 

”Landsbytenking”: Gangavstand med 
butikker, kontorer, skoler og boliger.  



 80% av boligbehovet 
bør bygges som nye 
leiligheter i ulike 
prisklasser med høy 
bokvalitet og universelt 
utformet, 

 
    - hvorav 50% i 

bysentrum  
 
 og resten v/ lokalsentra. 
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12. September 2016 





1. Hva kjennetegner gode lokalsamfunn 
 

2. Fra virkligheten – eksempler fra 
kommunene 
 

3. Hvordan kommer vi dit? Fra plan til 
praksis 
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Vi må tenke nytt 

 I 2040 vil de i aldersgruppen 80 og 
eldre, være dobbelt så mange som 
de er i dag,  
 

 - mens økningen i aldersgruppen 20-44 
år forblir nesten uendret. 
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Vi må tenke nytt 

 
 Økende antall eldre, krever utbygging 

av kapasitet og kompetanse, særlig 
med vekt på demens og sammensatte 
lidelser. 
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• Boligbyggingen må bidra til: 
 

 - at flere eldre kan leve et liv 
mest mulig uavhengig av 
offentlige tjenester.  
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23.08.13 - 21:19  
Bodil (84) ble sendt hjem med gåstol til ektemann 
(90) i rullestol  
       23.08.13  VG NETT  

  
 



  
 

”Om å endre måter å 
jobbe på”:  
Tverrfaglig samarbeid i Arendal kommune  
 

v/ Michael Fuller-Gee, Geir Evensen og Øystein Neergaard



Utvikling antall eldre, 80 år + 
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Sum 80 år og eldre fra 2001 til 2015: 

• Frem til nå ingen 
umiddelbare tegn til 
krise. Utviklingen de 
siste tiårene har vært 
nokså ”normal”. 
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Eldrebakke – ikke bølge.. 

2001 - 2015 

Krise ? 
 



Arendal: 80 år + 

 Ca 120 personer de siste 10 år 
 

 Ca 1 500 de neste 10 år 

104 



Behov for institusjonsplasser (sykehjem) 
 
 

337 
356 
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18,3 % av 80 + (som treffer med antall institusjonsplasser 2014) 

 Hvis vi fortsetter slik vi jobber i dag… 
 Et nytt sykehjem til kr 250.000.000,- 
 hvert femte år.. 



Ca antall ansatte 2030, ulike enheter. 
Fra ca 3 500 ansatt til 4 500…. 

0 
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Hammerfest:  
Boliger innenfor tøffel-avstand 



Omsorgsbygg midt i bysentrum 
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Omsorgssenter  
• 60 beboere,  
•15 omsorgsboliger 
•Dagsenter 
•Storstua 
•Hjemmetjenesten 
 
+ 43 privat 
leiligheter 
 
+ P.hus for sentrum  
   (300) 
 
+ Bypark 
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Mange flere nye boliger innenfor gang , 
tøffel og rullatoravstand 











   Besteforeldre + barn,  



Mange, MANGE flere eldre  

Seville, Spania 



Lokalsamfunnsutvikling i Vegårshei 

 Planlagt utvikling 
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MANGE  nye 
boliger i 
Myra 
sentrum, 
Vegårshei 

  

Tettstedsutvikling Myra – Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak | 26.02.2008 

Tettstedsutvikling Myra – Husbanken, Grønn_strek, 
Asplan Viak | 26.02.2008 

 
NYE BOLIGER 
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Fortetting:  
Fra låver til 
boliger –  
20 leiligheter  
 
 

24.02.2008  

Tettstedsutvikling Myra – Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak | 26.02.2008 

3 

2 

1 

4 

4 

4 
4 4 
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Tre boliger av falleferdig låve 
 
 

 

Husbanken og «Den levende bygda» støtter plan om å bygge 
leiligheter i en låve i Myra sentrum. 
Den falleferdige låvebygningen i sentrum av Myra skal fortsatt se ut som 
en låve, men likevel romme tre moderne leiligheter. Eierne Håkon og Einar 
Stebekk har fått Husbanken med på å lage et ganske unikt «låveprosjekt», 
som de satser på å realisere neste år.  
    Tvedestrandsposten 22.01.2008  
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Bokollektiv – 5 enkefruer på tunet 
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Nå bor Liv i i hovedhuset, og Tordis bor i 
låven. 

Herfra er det gangavstand til alt de trenger og gode 
venner. 
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Alene 20 år i stort hus 
 

 Liv Skeimo (76) og Tordis Bråten (80) hadde begge store eneboliger 1 mil 
utenfor sentrum og bodde alene i 15 og 20 år etter at ektemennene gikk 
bort.  
 

 De hadde mange rom og store hager å holde i stand, og de var avhengige 
av bil for å handle og treffe andre mennesker.  

Alene 20 år i stort 
hus 
 
 



«Den levende bygda» Vegårshei: 12. januar 2009  
20 nye «låveleiligheter» i Myra sentrum.  
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http://www.tvedestrandsposten.no/


11.12.201
2 



Om Lillehammer sentrum 
skal  overleve må det 
tenkes tetthet og trivsel 
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”Landsbytenking”: Gangavstand med 
butikker, kontorer, skoler og boliger.  



 FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN 

”Det krever en landsby å 
oppdra et barn”. 
 



”Iveland er nesten et sted”. 

 Fotograf Morten Krogvold,  2005  
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INNBYGGERMEDVIRKNING 
- Hva ønsker folket? 



















Bibliotek 
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Flere boliger I sentrum og bruk av eksiterende infrastuktur 
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Ola Roald arkitekter MNAL 



7. feb. 2017  155 



Næringsbygg og bibliotek: 
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Parkeringskjeller I Iveland!  
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 Næringsbygg 
 650 kvm grunnplan 
 Fleksible utsalgslokaler 
 Minimal betjenning Eksempel: 

 Etablererkontorer 
 ”Utsalgsboder” 
 Dagligvare 
 Bibliotek m/kafé, ( med aviser,  
 tidskrifter, nye bøker, dvd og musikk)  

 

Bibliotek m/kafé 

Dagligvare 
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ØKT FOKUS PÅ FOLKEHELSE VED 
UTVIKLING AV SOSIALE MØTESTEDER - OG 
SATSING PÅ KULTUR 
  

 
 I mange norske tettsteder er det fortsatt 

få arenaer å treffe andre mennesker, 
spontant eller planlagt.  
 

 Derfor er det behov for gode møteplasser 
inne og ute.  
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Betjent bibliotek: 
Tirsdager kl. 12.00-18.00 samt torsdager kl. 09.00-13.00. 
Tilgjengeligheten til det nye biblioteket identisk med butikkens¨åpningstider. 
 
”For første gang samles bygdefolk uten at de har et arrangement å gå til.  
Folk som ikke har vært ute på årevis tar plutselig en kaffe sammen på Åkle”.  
       Varaordfører Aasen 
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- Butikken har 
engasjert kokk på full 
tid. Hver dag 
serveres middag og 
full pakke i kafeen. 
 
- Hver gang jeg er 
innom, sitter ungdom 
og spiser pizza og 
voksne drikker kaffe. 
 
Ordfører Gro Anita 
Mykjåland (SP) 
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Forslag til stategi for by- og 
bydelsutvikling:   
  

 Flere folk som 
bor og arbeider 
i Arendal 
sentrum og  

 i bydelssentra  
  
 

- 80% av boligbehovet bør 
bygges som nye leiligheter i 
ulike prisklasser hvorav  
- 50% i  sentrum (1 km) og 
resten omkring bydelssentra. 
(0,5km)  
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   Pollen, Arendal 1994 
 



171 

   Pollen, Arendal 1996/ 2013 
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2 000 nye boliger? 
 

1 km radius 
fra Rådhus 

Arendal kommune 2021: 
utvikling fra 42 000 til 48 000? 
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1 km radius 
fra Rådhus 

Arendal sentrum : 
utvikling av grønnstruktur 
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Fokus på gang og sykkel 
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Byløypa på 7 km 

177 





179 





  



     Bra møteplasser på Kunnskapshavna 
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URBACT II USEAct The 
URBACT II USEAct Thematic 

Network – Third seminar  



  "Gode byrom er som bra fester – ” 
  

      
 
 



  "Gode byrom er som bra fester, 
der du får lyst til å oppholde deg 
lenger enn planlagt". 

  
     Fritt etter Jan Gehl 
 
 











1 
5 

4 
3 

2 
6 

”Folkehelse-paller” 



 
BYUTVIKLING - SJEKKLISTE:  
 1. Skap samspill mellom funksjoner 

2. Økt fokus på folkehelse ved utvikling av sosiale møtesteder 
og satsing på kultur 

3. Plasser barnehager, skoler og universiteter i sentrum 
4. Utvikle sjøsider og elvebredder med nye bygninger, parker 

og plasser 
5. Bygg mange nye attraktive, sentrumsnære boliger 
6. Transformer bygninger og parkeringsplasser til nye formål   
7. Skap dialog og klima for investering mellom nærings- 

eiendoms- og offentlige aktører 
8. Skap bedre tilgjengelighet med bil, buss, sykkel og til fots 
9. Synliggjør kulturarv og kulturmiljøer  
10. Politisk vilje 

 



 
3. PLASSER BARNEHAGER OG SKOLER I 
SENTRUM  
 
 Mange steder preges av at det er kun 

pensjonister og flytninger som bruker 
sentrum i hverdagene.  
 

 Dette fordi det har vært en trend å legge 
barnehager og skoleanlegg på områder 
langt fra sentrum.  
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Sam Eyde’s Vgs. Skole, Arendal  
med 1200 elever og 200 ansatt 

E18 

Arendal sentrum 

Barbu 

Kr 700 millioner  
Ut av sentrum 
(Samt 300 mill. for  
Idrettshall). 
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- Ingen ønsket å flytte skolen på landet, og 
 ingen så noe positivt med det heller. 

 
  
    sier elevrådsleder Astrid Elise Grov. 

 
 

Agderposten 27. Mars 2006 

Et felles elevråd har 
enstemmig vedtatt 
støtte til ny skole i 
Arendal sentrum  
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Hva er dette? 



Et mindretall bestående av 
fylkeskommunes repr. (2 av 8) går inn for 
etablering av den nye skolen i Myra 
 
Begrunnelsen er: 
 
1. Nærheten til idrettsanlegg vil bety mye for 

den daglige aktiviteten ved skolen.  
2. Plassering vil gi synergieffekter i forhold til 

regionens idrettsliv. 
Arbeidsgruppens konklusjon 

Pkt 10. Konklusjon. Arbeidsgruppens 
innstilling av 20 april 2006 
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”Men det verste er 
altså prosessen, 
måten det skjer på. 
 
 

 For det er liksom 
ikke måte på hva 
ungdommen skal 
finne seg i”. 
 

Tone Frivold leder 
Ungdomsbystyre Arendal 

 
 



3.juni 2013 
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Tangen 
videregående 
skole, Kristiansand   
1000 elever & 175 ansatte.                
19 500 kvm ”Fotavtrykket”. 2.400 m2 
Studieprogrammer bl.a: 
Bygg- og anleggsteknikk , Design og 
håndverk  
Medier og kommunikasjon, Restaurant- og 
matfag  
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Kristiansand 
Tangen v.g skole 







 
 25% slutter i VG skoler pga 
psykiske problemer. 
 

http://www.pbase.com/jun_camba/effx&page=3
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800 leiligheter 
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Bystranda i Kristiansand er kåret til en av 
Norges tre beste badestrender.  
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Alene i skogen eller  
på en skole i byen?  
 



Men som oftast er møte på møteplassar 
kopla til noe anna 
         Dagbladet 16.09.2012  Andreas Hompland 

 Det kan vera rituelle og kultiske handlingar - alt frå 
fotballkampar til offisielle markeringar og religiøse 
seremoniar.  
 

 Vegkryss og gatehjørne, kaier og jernbanestasjonar 
vore så viktige møteplassar.  
 

 Og torg, marknadsplassar og mjølkeramper. 
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Triangulation: Broadgate, London 
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Pensionisters 
lekeplass 



1. Hva kjennetegner gode lokalsamfunn 
 

2. Fra virkligheten – eksempler fra 
kommunene 
 

3. Hvordan kommer vi dit? Fra plan til 
praksis 

223 
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Med kommuneplan og 
planprogram i hånd -  
 
Planlegging for helse og trivsel 
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Folkehelsekonferansen, Bodø 
FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN 
18. oktober 2016 

 
  
 



 

 
  Offentlige bygg utløser private 

investeringer 

NHO – v/DAMVAD og Erling Dokk Holm.  
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Arendal sentrum 2003 
– busstasjon med pomfrits 
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Arendal Kultur- og rådhus 
Midt i sentrum v/ busstasjonen 
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Kultur- &  
Rådhus Amfi Arena 

100 leiligheter 
Fra 28 kvm – 120 kvm 
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Sentrumsutviklingspris til Arendalsuka 
 



 
 
SKAP SAMSPILL MELLOM FUNKSJONER  
 
  

 En overordnet målsetning må være å 
få til en rik funksjonsblanding i 
kommunesenteret. 



Parkering i sentrum. 

 550 nye 2012 
 Og  + 500 i 2015  

 

Phus 

Phus Phus 

Phus 



 
Arendal sentrum: 5 min gangavstand 
1181 mennesker på 322 daa. 
 

 Tettheten 3,7 pers/daa 
(per 1. januar 2016).  
 

 3 personer pr dekar 
 

 UN Habitat sier at det 
minimum må bo 15 
personer pr daa i et 
byområde for at det skal 
kunne regnes som 
bærekraftig. 
 



Prosjekter 
2016 

 
1. Grandgården m/ytre 

Langbrygga 
2. Kittelsbukt m/P.hus 

Tyholmen,  
3. KSH bygg 
4. Statens Hus 

m/Kanalplassen 
5. Sparebanken Sør 

m/kanal 
6. Torvet, Strand gt 

(DOGA) 
7. Fløyheia 
8. Maritim Hotel - Bytage 
9. Jørgensen – 

Thommesensgård 
10. VGS, Lassens hage 

 





Sørlandets Kunnskapshavna: 
1000 arbeidsplasser, Vitensenter, 
Voksenopplæring mm 



Publikumsorientert virksomheter i  
1. etasje på gateplan 
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Liv – Rom -Hus 



244 
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 BY- LANDSBYUTVIKLING = SYNERGI 
  Vi MÅ samle aktiviteter rundt et torg 



 

Tyholmen, Arendal 

Inngangsparti som møteplass 





 København 
kåret til 
verdens beste 
by å bo i 
 

 – Oslo langt 
nede på listen 
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Arendal Torv: 1983 
Huvestad & Fuller-Gee MNLA 
 

 





17 som sitter – 3 som er i vannet 





2014: Torvet er lite brukt i hverdagene… 





 
Den nye 
mjølkerampa 
kan være ramme rundt 
en møteplass og 
videreføre den sosiale 
funksjonen som de 
opprinnelige 

mjølkerampene hadde  
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DOFFIN 



DOFFIN 



269 
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3% velger sykkelen, til tross for at  
49 % av Bergens befolkning bor under 30 
minutters sykkelavstand til sentrum. 

275 



3% velger sykkelen, til tross for at  
49 % av Bergens befolkning bor under 30 
minutters sykkelavstand til sentrum. 

276 

… sykkelsatsing: 
godt over Kr 120 millioner  
pr år. I ca 10 år = 1,2 milliarder 
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   Hva gjør tettsteder     
 attraktiv for mennesker ? 
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   Andre mennesker  
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7. feb. 2017  284 



 

 Sentrumsutvikling: 
 Mer fokus på – 
 1. Boliger  
 2. Barn 
 3. Butikker 
 4. Bibliotek 
 5. Besteforeldre 
 6. Bein  
 
 



 Kjennetegner på et velfungerende og bra  
lokalsenter: 



287 
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Utvikling av Saltrød bydelsenter, Arendal 



Utvikling av Saltrød bydelsenter, Arendal 



Utvikling av Saltrød bydelsenter, Arendal 







 ”Connected living”  
 (bolig felleskap) 

 
 ”Tøffelavstand” til daglig 

gjøremål/ tilbud - møteplasser 
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Boliger innenfor rullatoravstand 



64 butikker 
170 leiligheter 
Innen ”tøffelavstand” 



298 

 Harebakken: 60 butikker,  
 1000 arbeidsplasser  
 -men ingen leiligheter 

innefor tøffelavstand  



 De går på butikken for å si hei til 
hun i kassa, og at det er den 
eneste personen de hilser på i 
løpet av dagen. 
 

 Mange av dem har jobb men 
kommer hjem og kjenner ingen. 
 

    Røde Kors, Fredrikstad 
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Ensomhet: 
vi trenger gode venner og 
  
steder vi kan treffe 
dem…. 

7. feb. 2017  300   
su

ks
es

sk
rit

er
ie

r 



Møteplasser innen rullator / gangavstand 
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 Den viktigste offentlige møteplass er 
biblioteket  
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Kultur eller folkehelsearbeid? 
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 Heidi Arnesen, 
handelstand 
spurte kvifor 
ny idrettshall 
skal byggjast 
”langt inni 
skogen”? 

 
 

Valdres 
18.oktober 2014 
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Kultur, idrett eller folkehelsearbeid? 
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  Flyttende svømmebasseng,  Arendal 2016 
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 Bærekraftig 
 arealplanlegging 
 =Mindre CO2.  
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 Bærekraftig  
 arealplanlegging 
 =Mer trivsel (helse)  
   (og vekst)  
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Tusen takk for oppmerksomhet. 

Fremtidsutfordringer 


