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Informasjon om det

store plansmiearrangementet for Evje Sentrum 18.- 21. januar

Du kan selv være med å forme Evje for Hvordan vil vi ha det
i Evje sentrum?
framtida ved å delta i plansmia
Kom til folkemøtet på Furuly mandag 18. januar kl. 19.00
Hør og se innspill og delta med din egen stemme fra salen

Foto: Todd Slaughter

Foto: Todd Slaughter
Evje Sentrum står foran en spennede utvikling de neste årene, hva slags by skal dette bli?

Programmet for folkemøtet
mandag 18.januar kl 19.00
1. Velkommen ved ordfører Bjørn Ropstad
og Kari Røynlid
2. Historier om Evje og hvordan det er å
være næringsdrivende i Evje sentrum,
ved lokale aktører
3. Hvordan påvirker et attraktivt sentrum
næringsutviklingen på stedet?
ved Evje Utvikling, Knut Kjetil Møen
4. Hva gjør trivelige steder med oss?
ved Erling Okkenhaug
5. Om plansmier, åpne prosesser og
publikums deltakelse. Ved Audun Engh
6. Presentasjon av fagteamet, innspill om
foreløpig skisseforslag ved Arne Sødal
Innspill og debatt, ordfører Bjørn Ropstad
er ordstyrer for møtet.

Arkitekt Todd Slaughter har laget en flott
bildekavalkade med en tydelig nåbeskrivelse
av Evje og sentrum og med gode forbilder
fra andre byer og tettsteder. Du kan se
bildene på nettsiden www.plansmier.no eller
vi kan vise deg fotoserien under plansmia.

Vær med å bestemme!

ÅPENT HUS PÅ FURULY
Det vil være mulig for alle å delta i arbeidet
tirsdag og onsdag fra klokken 10.00 til 20.00
Plansmia for fagfolk og publikum holder hus
i storsalen på Furuly. Det kan også ringes
inn innspill eller avtales møter alle dagene:
Audun Engh på telefon 92622626 eller
Erling Okkenhaug på telefon 92092522.

Se programmet for alle fire
dagene på siste side i avisa

HVA SA JEG?

Statsminister Jens Stoltenberg
inviterer til mer lokal medvirkning.
“Dessuten har vi en sterk tradisjon for å
løfte i flokk i dette landet. En kultur for å
løfte sammen.”
Når vår regjeringssjef snakker om deltakelse
og medvirkning i sin nyttårstale er kanskje
plansmiene et instrument for å virkeliggjøre
en slik visjon i praksis.
Demokratisk så det holder
Plansmieprinsippet overoppfyller nemlig de
nye kravene til medvikning i den nye Planog Bygningsloven

Som regel foregår utbygginger i norske
byer og tettsteder uten den brede
medvirkning fra folk flest. Nå har du en
enestående anledning til å påvirke
utviklingen av ditt eget tettsted.

10.000 kroner for beste idé for Evje sentrum!
Sitter du med det store gullegget som kan løfte Evje sentrum til enda større
høyder? Da bør du ta pennen fatt og sende inn ditt forslag til plan- og miljøleder
Kari Røynlid innen 20. januar eller komme og presentere idéen i plansmia.
Det er nemlig fremdeles tid til å delta i
konkurransen om beste Evje-idé. For å få
flest mulig til å legge seg i selen og klekke ut
gode idéer, har Evje og Hornnes Kommune
satt opp en premie på 10.000 kroner for det
beste forslag til nye stedskvaliteter og
innhold for Evje sentrum.
Fremdeles åpnet for dine forslag!
- Her gjelder det å legge hodene i bløt og
bruke fantasien. De forslagene vi har fått inn
i konkurransen så langt dreier seg om
høyst forskjellige forhold, fra mindre detaljer
til mer overordnede planer og satsninger.

Idéene er gode, men vi håper likevel at flere
vil benytte anledningen til å delta i
konkurransen nå i innspurten før fristen går
ut 20. januar!

Foto: Erling Okkenhaug

Plansmia har vært forberedt
siden mars i 2009

framsynthet, identitet, realisme,
gjennomførbarhet og spenstig
tankegang!

Plan og miljøleder i Evje og Hornnes
kommune, Kari Røynlid, deltok som
observatør på plansmia som ble arrangert i
Gjerstad Kommune i mars i fjor. Resultatene
herfra inspirerte henne til å arbeide for å
gjennomføre en slik prosess for Evje
sentrum.

Juryen vil være styringsgruppa for Plansmia.
Vinneren kåres og forslaget presenteres på
siste folkemøte i plansmieuka torsdag
21.januar kl.19.00

Kari Røynlid har deltatt i et interkommunalt
prosjekt med flere sørlandskommuner der
prosesser for stedsutvikling har stått på
dagsorden.

Viktige kriterier:
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Hvordan blir Evje sentrum?

Resultater fra forarbeidet
Gjennom forskjellige arrangementer det siste året har politikere,
næringsliv, kommuneansatte, interesseorganisasjoner, og andre
ildsjeler arbeidet fram temaer som peker seg ut for videre bearbeidelse
i plansmia.
Foto: Todd Slaughter

Viktige momenter for plansmier
1. Fortetting - Sammenheng, intimitet og bedre plassutnyttelse
2. Trafikkmønster/Kjøremønster - Sikkerhet, sammenheng, et mer
forståelig trafikkbilde og funksjonelle kryssløsninger/innfartsårer

På plansmia får du snakke med fagfolk og
vurdere forskjellige typer bomiljøer som kan
være aktuelle. Vil du bo i en tett bygate med
leiligheter og forretninger eller i små tun med
fellesløsninger for utearealer? Og hvordan
skal vi knytte oss til den flotte ressursen vi
har i elva vår? Du kan faktisk påvirke dette.

3. Møteplasser - Et levende sentrum, trivsel, aktivitet og sosialisering
4. Grønnstruktur/Grønne lunger - Trivsel, miljø og estetikk
5. Universell utforming - Tilpasning for alle, uavhengig av alder, kjønn
og funksjonsevne. Sammenhengende gangareal
6. Strategiske plasseringer - Riktig plassering av forskjellig typer
etableringer. Vekt på boliger.
7. Estetikk og byggeskikk - Gode retningslinjer, identitet og særpreg

Foto: Todd Slaughter

Hilsen fra Husbanken

8. Parkering - Riktig plassering og riktig antall
Du finner utførlige referater fra forarbeidet på nettstedet www.plansmier.no

10 prinsipper for gode steder
Det finnes en rekke “sjekklister” vi kan forholde oss til når det gjelder å
skape harmoniske byer og tettsteder. Mange av disse punktene kan
utdypes, men vi lar disse enkle oppslagene være til inspirasjon for
plansmiearbeidet.
STEDET - Arkitektur skal respektere omgivelsene
MENINGEN - Hvis en bygning ikke står for noe, hvordan kan vi da forstå
den?
SKALA - Byer og bygninger må ta hensyn til menneskelige proporsjoner
HARMONI - Byer kan ikke lett absorbere ekstreme eksempler på fremmed,
formgivning og arkitektur
OMSORG - Gi oss inkluderende steder med intimitet
MATERIALER - La bygninger vise lokal tilhørighet
DEKORASJONER - Folk føler at det ikke er nok å leve i en fabrikkgjort
verden, gi oss tilbake detaljene
KUNSTNERISK UTSMYKNING - La arkitekter og kunstnere arbeide
sammen med brukerne for bedre visuell kvalitet
SKILT OG BELYSNING - våre byer og tettsteder burde ha harmonisk
belysning og ikke overlesses med skilt
SAMFUNN - La folk som skal leve med hva du bygger delta i planleggingen
Mer informasjon om stedsutvikling på www.omgivelser.no og www.stedsutvikling.no

Sjefsarkitekt i Husbanken Region Sør,
Michael Fuller-Gee:

Evje sentrum har en
spennende fremtid
Butikker og næringsliv skaper liv om dagen,
boliger og møteplasser skaper liv på
ettermiddager og kvelder. Dette oppnås ved
å samle flere funksjoner på ett sted eller i
nærheten av hverandre. Slik minsker man
avstander, dermed unngår man bilbruk og
miljøet bedres. Evje sentrum har alle
muligheter til å få utviklet disse kvalitetene.
Husbanken er statens sentrale organ for
gjennomføring av norsk boligpolitikk.
Viktigste arbeidsområder er boliger for
bostedsløse og andre vanskeligstilte,
universelt utformede boliger,miljøvennlig
boligbygging og god byggeskikk og
stedsutvikling.
www.husbanken.no

Hva er en plansmie?
Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke
gjennom felles innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas
som reguleringsplan av kommunen.
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Studenter og fagfolk fra
hele verden på kurs i
Evje denne uken
Samtidig med plansmia holdes det et kurs
om hvordan befolkningen kan tas med i lokal
planlegging. Kurset er både for fagfolk,
representanter fra kommuner og interesserte
fra frivillige organisasjoner. Kurset er ledet av
internasjonale kursholdere. Studentene vil
også delta I utformingen av konkrete
områder I Evje sentrum.
Kontakt Audun Engh
audun.engh@gmail.com - tlf 92622626
for evt. deltakelse.

Innspill fra handelsnæringen
Mandag 16. november 2009 arrangerte
Handelsstanden et åpent møte der det ble
arbeidet med innspill til Plansmia. Mange
engasjerte og positive næringsdrivende møtte
opp. Nedenfor ser du hva som ble diskutert:

For å få i gang en debatt er det laget et innspill til løsning for Evje Sentrum i forkant av plansmia.

Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling
Plansmier er en ny måte å planlegge på, der befolkningen, næringslivet og alle andre
tilgjengelige ressurser trekkes inn i planleggingen på en positiv og åpen måte.
Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide
trekker inn alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres. Fornuftige utbyggere
garderer seg mot forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet
og finne frem til optimale løsninger som samler bred støtte. Plansmier organiserer denne
prosessen på en effektiv måte.

Plansmieprosessen har disse hovedelementene:
- Først får man alle fakta, ønsker og målsettinger på bordet
- Deretter lages første utkast til en plan, basert på de beste forslagene
og viktigste målsettingene.
- I løpet av uken blir motsetninger løst og planforslaget korrigert i dialog med deltakerne
- Til slutt har man forhåpentligvis kommet frem til et konkret, uttegnet forslag som alle eller
flest mulig kan støtte. Forslaget fremmes på et avsluttende folkemøte og deltakerne
inviteres til å slutte seg til forslaget slik at oppslutningen kan synliggjøres

Hva oppnås gjennom plansmier?
Det er mange fordeler ved plansmier fremfor en vanlig planleggingsprosess:
- det går raskere
- man unngår at planleggingen blir styrt av bare en parts interesser
- det sikres deltakelse og åpenhet

Spørsmål 1:
Ved fortetting i sentrum, hvor skal vi ha
parkeringsplasser?
- Underjordisk parkering i nye bygg
- Flere parkeringsplasser bak butikken
- Noen attraktive foran butikk
- Dele opp parkeringa i mindre enheter
- Dyrskueplassen brukes til parkering
- Flytte busstasjonen og lage pendlerparkering
utenfor sentrum
Spørsmål 2:
Hvordan skal vi få de som jobber i sentrum til å
slutte å parkere på de beste plassene?
- Innføre korttidsparkering på de mest sentrale
plassene
- Kommunen må skjerpe opp sine ansatte
- Handelsstanden må gjøre det samme med sine
ansatte
Spørsmål 3:
Hvilken bygningsmasse skal vi ha i sentrum?
- Mange små bygg (dette uttrykte nesten samtlige)
- Tilpasning av høyde inn mot boligområdet
- 2 1/2 etasje
- Materialbruk i tre
- Tilpasse seg bygningen i gata i dag, tilpasse seg
til stilen Evje har i dag.
Spørsmål 4:
Ved framtidig utvidelse av sentrum, hvor ser dere
for dere at det bør bli?
- Mot Dyrskueplassen
- Noe inn mot sone 2
- Bebygge langs vegen fra Sagatunbygget og
nordover
- Trebro over riksvegen ned mot Otra

- man kan slippe runder med protester og klager mot prosjekter der det ikke er
tatt tilstrekkelig hensyn til alle parters interesser
Mer informasjon på nettstedet www.plansmier.org

En plansmie er...

En plansmie er ikke…

- av minst fire dagers varighet

- en en-dags workshop

- en åpen prosess som involverer alle parter

- en langvarig maratonprosess der alle
parter er involvert i alt, hele tiden

- en samarbeidsprosess med korte
tilbakemeldingsintervaller
- en prosess som skaper en
gjennomførbar plan

- en plan utformet av svært få som får
konsekvenser for svært mange
- en visjons-dugnad som ikke
behandler konkrete løsninger

En nasjonal kampanje
Plansmia for Evje sentrum er en del av en
nasjonal satsing og en landsomfattende
kampanje for å styrke folks medvirkning til en
mer menneskelig by- og stedsutvikling.
Hvordan kan lokalsamfunn trekke lasset
sammen for å skape utvikling basert på
bærekraft, deltakelse og stedets kvaliteter?
Gjerstad kommune og Åfjord Kommune har
deltatt i denne satsingen med egne plansmier
holdt i 2009.
Mer på www.plansmier.no
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Fra Holmenkollen kapell til
stedsutvikling i Evje
Faglig leder for plansmia, siv.ark. Arne
Sødal er kanskje mest kjent for å ha stått
bak gjenoppbyggingen av Holmenkollen
kapell etter brannen i 1992.
Det nye kapellet er bygget som en ekte
stavkirke med massive plank og søyler i
vegger av tettvokst furu fra Rauland og
Heidal. Buer er laget av massive granrøtter
og kun gamle håndtverksteknikker er
benyttet. For å muliggjøre byggingen ble det
først laget en 3-dimensjonal modell med alle
kapellets bestanddeler på data. Tegningene
fra denne var grunnlaget for produksjon av
alle delene i Vågå for så å bli kjørt på lastebil
til Holmenkollen og satt sammen.

Her er programmet for plansmia
(For publikum merket grønt)

Dag 1 - Mandag 18. januar
09.00 – 17.00: Fagteamet som skal jobbe heltid etableres. Befaringer.
Gjennomgang av foreliggende planer og materiale. Møter med lokale aktører.
Forberedelse til folkemøte.
18.00 – 19.00: Første møte i Styringsgruppa.
19.00 – 21.00: Folkemøte med presentasjon av prosjektets målsettinger
og foreløpige ideer. Åpen debatt med forslag fra publikum.

Dag 2 - Tirsdag 19. januar
Åpent hus for publikum hele dagen.(10.00 - 20.00)
09.00 – 17.00: Fagteamet starter arbeidet med å systematisere og evaluere
foreliggende forslag og innspill fra folkemøtet. Befaringer. Møter med kommune,
folkevalgte, grunneiere, næringsliv, foreninger med flere
18.00 – 20.00: Møte i Styringsgruppa med prioriteringer av løsninger.

Dag 3 - Onsdag 20. januar
Åpent hus for publikum hele dagen. (10.00 - 20.00)
09.00 – 17.00: Fagteamet tegner ut første forslag til plan. Møter med aktører.
18.00 – 20.00: Møte i styringsgruppa for evaluering, justering og godkjenning av
første forslag til plan. Styringsgruppa inviterer også andre aktører som har kommet
med forslag til å delta i debatten, før Styringsgruppa konkluderer.

Dag 4 - Torsdag 21. januar
09.00 – 17.00: Fagteamet fullfører planen, beskrivelsen og powerpointpresentasjon. Nødvendige konsultasjoner vedrørende uavklarte forhold.
Evt. møter med pressen. Ellers begrenset offentlig deltakelse.
17.00 – 19.00: Møte i Styringsgruppa med vedtak av endelig plan og forberedelse til
folkemøtet.
19.00 – 21.00: Folkemøte. Presentasjon av forslag til plan og debatt.
Forsamlingen inviteres til å stemme om de støtter planen.
Endringer i programmet kan forekomme

Ordfører Bjørn Alfred Ropstad (Krf):
Foto: Erling Okkenhaug

Siv.ark. Arne Sødal (bildet) er spesialist på
urbanisme og har i hele karrieren arbeidet
med stedsutvikling som hovedinteresse.
Sødal mener at folk flest har god peiling på
hva som er et godt sted og ivrer for at
fageliten i større grad må ta befolkningen
med på råd når steder og byer skal utvikles.

Fagteamet for plansmia består av
Arne Sødal
Matthew Hardy
Audun Engh
Erling Okkenhaug
Paul Murrain
Susan Parham
Terje Bratteli

Velkommen til plansmie på Evje
Evje sentrum er et trafikalt knutepunkt mellom sør og nord, øst og vest.
Vi har utviklet oss til et handelssenter som brukes av kommunens
innbyggere, folk på veg til og fra hyttene sine og regionens innbyggere.
Med større press og mer aktivitet i
sentrumsområdet, ser vi behovet for å få en
helhetlig plan som vil skape enda mer
aktivitet og trivsel. Et levende regionsenter!
Å lage en plan i Plansmie er en utradisjonell
måte å jobbe på. Vi får besøk av et
profesjonelt fagteam, samt studenter fra
mange land, som skal være med å utarbeide
et forslag for oss. Likevel er det lokale
ønsker og interesser som skal gjennomsyre
planen.
Dette er vår plan!!!

Politisk styringsgruppe består av:
Ordfører Bjørn A Ropstad, Krf
Varaordfører Nils Gjermund Østerhus, Sp

Det vil med andre ord si at du som innbygger
må komme og se hvordan vi jobber og
komme med innspill, tegninger og tanker!

Medlemmer i Plan og bygningsrådet:
Leder Dreng Homme, Ap
Line Vennesland, Ap
Britt Ingrid Andersen, Sp
John Olav Uleberg, BL
Torunn Bjoraa, Krf
Lars Reidar Vasland, H
Colin A Morgan, Frp

Det er også viktig at ikke bare kommunens
befolkning kommer i Plansmia og har
meninger om hvordan vi skal utvikle oss. Vi
ønsker at regionens befolkning tar turen
innom og kommer med innspill på hva de
ønsker av tilbud på Evje!

Grunneierrepresentanter:
Monica Sæthre Bogerud
Gerd Reidun Høiland

Evje og Hornnes Kommune,
Evjemoen, 4735 Evje
www.e-h.kommune.no
Grafisk produksjon og regi av avisa
Erling Okkenhaug www.omgivelser.no

Ordfører Bjørn Alfred Ropstad

Kommunen har satt opp en premie på beste
forslag i Plansmia på hele 10 000 kroner!!
Kanskje er det nettopp din ide som blir synlig
i planen?
Da må du ta turen innom!!!

Små og store, alle er
hjertelig velkomne til
plansmie på Evje!

