Notat fra ”Oslotreffet” 9. mars 2011.

Med tittel ”Nore og Uvdal stedet for det gode liv” ble det sendt ut invitasjon til treff i Oslo. Ved bruk
av facebook, kommunens heimeside og Numedalsnett nådde vi mange. Målgruppen var primært
unge som med tilknytning til Nore og Uvdal som før eller siden tenker på å flytte tilbake til
kommunen. Sammen med Ronny Andersen og journalist Even i Lp gikk turen til Peppes på Grønland.
Seks ungdommer møtte fram i Oslo, mange andre ga positiv respons på initiativet, men hadde av
ulike grunner ikke anledning til å møte.
Som seg hør og bør, ønsket vi velkommen og klargjorde målsettingen med møtet. Vi trenger flere
ungdommer tilbake til bygda og vil derfor markedsføre kommunen. Vi vil at kommunen skal være et
attraktivt bosted både for de som har valgt å bosette seg i kommunen og for de som kan tenke seg å
flytte tilbake.
En presentasjon av kommunen, med både positive sider og forbedringspunkt ble kommentert og
diskutert. Med 240 årsverk fordelt på 353 personer er kommunen den største arbeidsgiveren i
kommune. Her er det stort mangfold og stor fleksibilitet. Det er få nyetableringer i kommunen, men
det er vekst både i antall ansatte og i lønnsomhet i det private næringslivet. Ronny Andersen tok til
orde for å endre organisering av næringsarbeidet. Det kom fram klare meninger om hvor viktig det
er å ta vare på og stimulere til initiativ og nye ideer. Det må være lett å komme i gang, nye prosjekter
må møte velvilje.
Kommuneøkonomi og vedtatte investeringer, bolig- og tomtetilbud samt tjenestetilbud ble også satt
på dagsorden. Oppgradering av kinolokaler, ballbinge og kunstgress, samt varierte og attraktive
boligtomter ble positivt mottatt. Gode tjenestetilbud og muligheten til å engasjere seg ble det også
snakka om.
Markedsføring var også et tema vi var innom. På dette området er det et stort forbedringspotensial.
Delte meninger om Middelalderdalen som merkenavn, hvorfor ikke bruke Numedal i stedet?
Pizza og en liten Quiz tok vi oss tid til. Jeg tar med deltagernes svar på ett av spørsmålene som gikk
på arrangement i Nore og Uvdal: Numedalsrally, Smådølfestival, Vasstulanrenn, Ti topper,
Skikarusell, Rødbergdagen, Kraftkonsert, Fentetrøkket, Fjellmatfestival, Middelalderuka, Bygdedagan,
Ungdommems kulturmønstring, Norse Man, Øygardsgrenddagen, Epic Night. Det var tydelig at de
frammøtte følger med på mye av det som skjer i kommunen. Alt dette og mer til vil vi ha inn i en
aktivitetskalender som kan oppgraderes og distribueres digitalt..
Et spørsmål vi ønsket å få noen svar på var jo: ”Hva er viktig for deg om du skal vurdere å flytte
tilbake til Nore og Uvdal?”
Her kommer innspillene:




Jobb, utfordrende jobbmuligheter
Et sosialt liv
Bevissthet i befolkningen, snakke fint om kommunen




















Oppegående lokalmiljø
Ta godt imot nye innbyggere
Et større sentrum
Mulighet for å utnytte naturen
Et aktivt idrettsmiljø
Gode tilbud innen trening, fritidsaktivitet, barnehage og skole
Tilbud til senil demente i egen avdeling
Skuterløyper, evt plasser man kan kjøre lovlig
Bedre busstilbud
Positivt om en kan få til litt konkurranse mellom grendene
Utvikle grendene
Må være mulig å bygge bolig i alle deler av kommunen, romslige tomter, kort behandlingstid
Velvilje til nye prosjekt, positiv innstilling fra kommunen er viktig
God tilgang på veiledning i næringssaker, gå for større satsninger
Gunstige tilbud til næringslivet
Positivt med Uvdal Alpinsenter
Redusert arbeidsgiveravgift
Bedre skilting slik at stedsnavn kommer bedre fram

”Hva kunne du tenke deg å bidra med om det er/blir aktuelt å flytte til Nore og Uvdal?”











Positivitet
Nye impulser
Arbeidskraft
”Kunderessurs” på det nye vinmonopolutsalget
Gårdsdrift, bonde
Politikk
Benytte naturressursene
Drive apotek
Fjellsnaret
Drive innenfor turisme, her ligger det en unik mulighet

Tida gikk fort i det gode selskapet. Vi takka for møtet og innspill og bega oss ut i Oslos gater,
fornøyde med møtet vi hadde hatt med unge mennesker som gjerne ville bidra med mer enn innspill.
De stiller gjerne opp der det kan være aktuelt å informere litt om kommunen.
En kvalifisert gjetting gir som svar at vi ser flere av disse ungdommene i manntallet i Nore og Uvdal
før eller siden.
Vel framme ved bilen, 8 minutter på overtid, ventet 17-18 mils kjøretur og en ekstra parkeringsavgift
på 710 kroner. Det siste slipper en å tenke på i Nore og Uvdal!
Kirsten Gjestemoen Hovda
kveldens referent

