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Helt i startet av det nye
året blir det full fart rundt
utviklingen av Broke-
landsheia. Mandag er det
workshop med foredrag
og gruppearbeid. Det er
et forarbeid foran en
plansmie som gjennom-
føres i midten av mars.

Men altså førstkommende man-
dag samles sentrale personer til
workshop på Lyngrillen. Her blir
det både interessante foredrag og
ikke minst grundig gruppear-
beid der tre forskjellige arbeids-

grupper setter seg ned for å dis-
kutere og få ned på papiret vikt-
ige elementer rundt utviklingen
av Brokelandsheia.

Historisk perspektiv
– Etter at jeg har ønsket vel-
kommen vil styret i sentrumsfor-
eningen se  på Brokelandsheias
utvikling i et historisk perspek-
tiv. De som står bak denne sek-
vensen er Cato Solstad, lederen i
foreningen samt Steinar Ped-
ersen og Sveinung Haugstøyl.
Neste post på programmet er et
foredrag av Michael Fuller-Gee,
som jobber i Husbanken. “Vel-
lykket stedsutvikling” er navnet
på hans foredrag. I den siste post-

en før gruppearbeidet er det
Arne Sødal, Erling Okkenhaug
og Audun Engh som skal i ilden
med foredraget “Plansmier som
prosess og prinsipper for god
stedsutvikling”, sier prosjektled-
er og stedsutvikler Tonje Berger
Ausland.

Etter en pause blir det altså
gruppearbeid, eller “idémyldr-
ing” som det også blir kalt. I to
og en halv time skal gruppene ta
for seg forskjellige tema og
spørsmål som er laget på for-
hånd. Etterpå blir det gruppevis
oppsummering av denne sek-
vensen. Den avsluttende delen av
denne workshopen blir holdt 26.
januar i de samme lokalene.

Det er altså satt opp tre for-
skjellige arbeidsgrupper som har
ulike temaer de skal belyse. Den
ene gruppen tar for seg intern
infrastruktur, den andre grupp-
en ser på arkitektur, estetikk og
miljø mens den tredje gruppen
skal belyse emner som aktivitet,
service og handelsvirksomhet.

Skrive ned
– Det er meningen at de forskjell-
ige gruppene skal skrive ned
hvilke muligheter som finnes og
hvilke fordeler og ulemper som
følger med de løsningene og
svarene som kommer frem. Det
er også ønskelig at gruppene
trekker frem den eller de beste

løsningene og samtidig be-
grunner hvorfor den eller de løs-
ningene er best. Økonomi spiller
selvfølgelig en sentral rolle, men
jeg vil ikke at det skal stoppe
kreativiteten i gruppene. På
denne første samlingen skal idé-
ene myldre, på neste samling
skal vi “lande” og få konkrete
forslag ned på papiret. Så blir det
altså plansmie i mars, sier Berger
Ausland, som håper på en vel-
lykket workshop mandag kveld.

Svein Walstad
svein.walstad@austagderblad.no

Gjerstad kommune utlov-
er en kreativitetspris på
10 000 kroner i forbind-
else med workshopen og
plansmia i mars.

Kommunen ønsker innspill fra
hele Gjerstads befolkning og
region forøvrig. Hvordan bør
Brokelandsheia utvikles i årene
som kommer, og hva vil gjøre
Brokelandsheia mest mulig
attraktiv for næringsdrivende,
kunder og beboere? Dette er
spørsmål kommunen ønsker
flest mulig innspill på.

– Vi inviterer defor til en stor-
slått konkurranse med avspark i
dag. Det utloves en kreativites-
pris på 10 000 kroner for beste
innspill i forhold til utviklingen
av Brokelandsheia. Dette kan

både være en helhetsidé for
området eller kanskje et mer
konkret forslag til satsningsom-
råder for fremtiden. Viktige krit-
erier for prisen vil være fram-
synthet, realisme, gjennomfør-
barhet og spenstig tankegang.
Vinneren kåres av en politisk
oppnevnt styringsgruppe, og
vinneren blir kunngjort etter
endt plansmie. Alle som bryr seg
om næringsområdets fremtid
bør kjenne sin besøkelsestid og
delta, sier prosjektleder og steds-
utvikler Tonje Berger Ausland,
og legger til at siste frist for å
komme med innspill er 18. mars.

Svein walstad
svein.walstad@austagderblad.no

Perspektivskisse for tanker om Brokelandsheia, tegnet av Harald Tallaksen på midten av 90-tallet. I bakgrunnen ser vi toget på full fart vestover. Virkeligheten i dag er ikke helt det du ser i denne skissen,
men store vyer hadde man altså for stedet også for 13 år siden.

Prosjektleder og stedsutvikler Tonje Berger Ausland utlover 10 000 kroner til den som kommer med det beste innspill-
et rundt utviklingen av Brokelandsheia.

Workshop og plansmie om
Brokelandsheias fremtid

Gjerstad kommune gir 10 000 kr. til beste idé


