Til årsmøtet i Nærmiljøsentralen 24.3.2011

Forslag til overordnet aktivitetsplan for Heggedal
Nærmiljøsentral i 2011.
I løpet av 2010 er Nærmiljøsentralen etablert med styre, daglig leder og kontor. En lokal nettportal er i
gang, og sentralen har ved flere anledninger markert seg i lokalmiljøet.
DRIFT
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle driften av sentralen, med rutiner og tekniske ressurser.
Gjennomføre styremøter, årsmøter, rapportering m.m.
Gjøre sentralen mer attraktiv og tilgjengelig for publikum og frivillige - rekruttering.
Få oversikt over aktuelle finansieringskilder for aktiviteter; skaffe prosjektmidler
Ajourføre oversikt over adresser og kontaktpersoner, og videreformidle til Asker Kommune.
Fortsette med tilbudet om ”Fredagskino” og ”lesefredag” på biblioteket.

INFORMASJONSKANALER
• Videreutvikle www.iheggedal.no - med innhenting av mer lokal informasjon og arrangementer,
tilby nettsider og løsninger for foreninger og bedrifter. Stikkord: Forbedret brukervennlighet,
bedre søkemuligheter og enklere navigasjon.
• Samarbeid med Budstikka.
• Bidra til Heggedalsposten
• Lage brosjyre for innflyttere - ”Velkommen til Heggedal”.
• Nye kanaler for annonsering og kommunikasjon: Plakattavler, forslagskasse, Facebook osv.
LEGGE TILRETTE FOR NYE ”MØTEPLASSER”
• Legge til rette for å etablere aktiviteter og møteplasser, spesielt for ungdom.
• Ta initiativ til nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot grupper som faller utenfor det eksisterende
tilbudet. Oppsøke grupper med tanke på integrering. (Enslige/ensomme, innvandrere m.fl.)
NETTVERKSBYGGING
• Bli kjent med dagens lokale organisasjoner og deres prosjekter, ønsker og behov. Bidra til å
utvikle samarbeid der det ligger muligheter.
• Dialog med lokalt næringsliv og miljøet i Kunstfabrikken. Hva finnes av ønsker og muligheter?
• Samarbeid med andre sentraler – basisgruppe, regionskonferanse og Frivillighetsutvalget.
PROSJEKTER OG ARRANGEMENTER
• Kulturfabrikken
• Kveldssonen
• Det Hvite Hus i Heggedal
• Arrangere 2 nærmiljøkonferanser/møter i Heggedal i 2011. Tema (i prioritert rekkefølge):
1. Biblioteket, fra nå til ny tilværelse, oppdatert i innhold og med ny tilgjengelighet
2. Seniortilbudet i Heggedalsområdet, 62 pluss i 2012?
3. Tiltak for en bedre folkehelse – hvordan ”tar vi grep”.
4. ”Servicebygget” – hva vil vi med lokalene? (Ikke prioritert i 2011)
• Følge opp nærmiljøkonferansen om oppvekst.
• 17. mai dialogen - konklusjon
• Prosjekt Idretts-SFO.
• Prosjekt ballbinge på Gjellum.
• Lage en oversikt over utleielokaler/tilgjengelige (offentlige) lokaler i området, som grunnlag for
videre arbeid med nytt forsamlingslokale.
• St. Hans-feiring.
• Lage Heggedalskalender for 2012, inklusiv opplegg for salg og oppfølging

