
Vil du ha innflytelse?
Bli medlem!

Medlemskap koster kr. 100,- pr. år. 
Du støtter sentralen, og får stemmerett på årsmøtet. 
Ta kontakt med sentralen, eller send din innmelding 

og betaling  til: 
Heggedal Nærmiljøsentral, 
Boks 96, 1380 Heggedal              
Kontonr.: 6215.05.87536 

Styret
Nærmiljøsentralen har et aktivt styre som repre-
senterer mange interesser i Heggedal.
I 2010 består styret av følgende ressurspersoner:
Dag Henning Sæther (leder)
Leif-Arne Aarheim (Heggedal Vel)
Tom Sletner (Heggedal Lions)
Ole-Herman Bjor (Heggedal menighet)
Arne Sæther (Seniormiljøet)
Anna Ekberg (Hovedgården Fritidssenter)
Sverre Aae (Heggedal og Blakstad skolekorps)
Live Gulsrud (Asker/Heggedal bibliotek)
Morten Eriksson (Heggedal idrettslag)

Daglig leder 
for Nærmiljøsentralen er Per Sletaune.
Per kontaktes på tlf. 952 73 504, 
eller på mail: post@iheggedal.no.

Nærmiljøsentralen har kontor innerst på 
Heggedal Bibliotek, og har inntil videre åpne 
besøkstider som følger:

mandag 1500-1900 
tirsdag 0900-1100
torsdag 1200-1400
fredag 1400-1600

En møteplass for alle!
Heggedal Nærmiljøsentral skal være et sam-
lingspunkt for frivilllige organisasjoner, en mø-
teplass for frivillige, næringslivet og kommunen 
og ikke minst et tilbud til alle som bryr seg om 
nærmiljøet vårt!
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www.iheggedal.no er nærmiljøsentralens lokale 
nettportal. Der finner du informasjon, nyheter, vær-
varsel, togtider og linker til andre nyttige nettsteder. 
Bruk portalen, og send inn stoff du ønsker å få pub-
lisert til post@iheggedal.no. 

*Lokalmiljøet trenger litt av 
din tid!

*Engasjement og innsats gir 
noe både til deg selv og lokal-
miljøet!

*Vær med og bidra til et aktivt 
og inkluderende lokalsamfunn.
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Hjelpe til med å drive 
Nærmiljøsentralen?
Vi håper på og regner med stor aktivitet for nærmiljø-
sentralen framover. Men sentralen har bare en ansatt, og 
arbeidskapasitet blir fort en begrensning. Daglig leder 
tar gjerne imot hjelp, slik at han kan gå på nye oppga-
ver. Vil du hjelpe til med praktisk arbeid, driftsoppga-
ver, økonomi, data, telefontjenester eller noe annet, er vi 
takknemlig for alle timer du vil bidra med. Og du møter 
helt sikkert noen andre over en kaffekopp.
Ta kontakt med Per på Nærmiljøsentralen.

Gjøre noe sammen med andre?
Savner du en aktivitet i nærmiljøet? Nærmiljøsentralen hjelper 
deg til å finne en eller flere som har samme interessen. Forhå-
pentligvis blir dere etter hvert en selvdrevet gruppe, som kan 
rekruttere flere til aktiviteten. Og aktivitetene kan være alt fra 
spaserturer og fugletitting til maratontrening og gullgraving. 
Sentralen vil bruke en oppslagstavle på biblioteket og legger 
ut alle henvendelser på en egen side på nettportalen. Nærmil-
jøsentralen vil også kontakte de lokale foreningene.
Kanskje en av dem er interessert i å organisere den aktuelle 
aktiviteten?
Ta kontakt med Per på Nærmiljøsentralen.

Koordinerer aktiviteter
Nærmiljøsentralen skal bidra til å styrke og koordinere aktivi-
teter i området, på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinte-
resser. Sentralen skal ha en løpende dialog med andre som er 
aktive i nærmiljøet, og så langt det er mulig unngå å fremme 
tiltak som konkurrerer med eksisterende organisasjoner og 
aktiviteter.

Bruke noen timer til beste for 
lokalmiljøet? 
Mye gjøres og mer kan gjøres til beste for lokalmiljøet. Man-
ge uløste oppgaver ligger og venter på den som ønsker å bi-
dra. Kanskje du kan tenke deg å hjelpe til noen timer på et 
arrangement, være med på en dugnad, rydde en sti, male litt, 
eller noe annet praktisk. Eller kanskje du har lyst til å hjelpe 
mennesker som trenger en håndstrekning?
Ta kontakt med Per på Nærmiljøsentralen.

Nærmiljøsentralen skal:
- styrke, samordne og videreutvikle eksisterende felles-
tiltak og arenaer.
- arrangere nærmiljøkonferanser og utvikle andre møte-
plasser for samarbeid og kontakt mellom frivillige, næ-
ringsliv og offentlige organer.
- sette i gang nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot 
grupper som faller utenfor det eksisterende tilbudet.
- støtte og inspirere frivillige og organisasjoner, og knyt-
te forbindelser med tilsvarende organisasjoner og pro-
sjekter som kan være til felles hjelp og nytte.
- bidra til å styrke miljøet rundt biblioteket, og drive ak-
tiviteter og prosjekter som involverer biblioteket.

Frivillig uten en organisasjon?
Nærmiljøsentralen skal også være et tilbud til alle som ønsker 
å delta, men som ikke ønsker å gjøre det gjennom en foren-
ing. Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med 
bestemmer du selv.
Ta kontakt med Per på Nærmiljøsentralen. (Fra vedtektene)


