
     
Styrets forslag til 
"3-årsplan" for Nærmiljøsentralen – fram til flytting til nye lokaler  
 
Styret ønsker at sentralens arbeidsform og profil videreføres uten store endringer. De nærmeste 
årene vil bli preget av oppbyggingen av det nye sentrum og andre prosjekter knyttet til Heggedal 
som satsingsområde. For perioden fram til flytting, foreslår styret følgende plan: 
 
Planleggingsprosessen for sentrum:  

• Nærmiljøsentralen ønsker fortsatt å ha en sentral rolle i å organisere og ivareta de lokale 
interessene i den nye enheten/lokalene i sentrum. 

• Et tilsvarende engasjement skal sikres også i forhold til andre sider av utbyggingsprosjektet. 
Arbeidsdeling med Heggedal Vel og andre aktuelle organisasjoner og aktører skal avklares. 

• Lokal innflytelse skal sikres ved bruk av referansegrupper, lokale "konferanser", åpne møter 
og andre tiltak som sikrer bred forankring. 

 
Nærmiljøsentralens profil innenfor den nye enheten: 

• Innenfor den nye enheten skal Nærmiljøsentralen organiseres slik at den fortsatt kan utvikle 
og fremme fellesprosjekter med god forankring i nærmiljøet. Nærmiljøsentralen går inn i et 
arbeidsfellesskap, men fortsetter som selvstendig organisasjon.  

• Når sentralen flytter inn i lokaler i det nye sentrum, forventes en dreining fra 
"entreprenørskap" mot organisering av aktiviteter. 

• Nærmiljøsentralen skal også ivareta interessene til øvrige deler av "Asker syd". Sentralen 
skal gjøre et forsøk på å aktivisere/revitalisere velforeningene. 

 
Arbeidsform og oppgaver fram til flytting: 

• Nærmiljøsentralen skal prøve å rekruttere ansvarlige for aktiviteter av typen "en-til-en- 
tjenester". 

• Sentralen skal ha som mål å bli bedre kjent som det lokale "kontaktpunktet". 
• Styre og leder skal arbeide for å øke sentralens ressurser både av ansatte og frivillige. 
• Sentralen skal fortsatt ha et styre med sterk representasjon fra organisasjonene. I tillegg 

ønsker styret representasjon fra ungdommen. 
• Utveksling av informasjon mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og sentralen 

skal bedres. Organisasjonene oppfordres til å sende kopi av styrereferater til 
Nærmiljøsentralen. 

 
Blad og nettsider  

• Heggedalspostens forhold til det nye sentrum (og en eventuell senteravis) skal vurderes. 
• Bladet skal arbeide for å rekruttere flere medlemmer til redaksjonen. 
• Sentralen skal vurdere hvilken rolle www.iheggedal.no skal ha i den nye enheten. 
• Sentralen skal prøve å rekruttere en frivillig web-ansvarlig. 
• Det skal utvikles en enkel løsning for å tilby lokale foreninger nettsider. 
   


