Kontaktinformasjon:
Servicetorget, telefon: 67 05 90 00.

�

ÅPEN PLANSMIE
PÅ RÅDHUSET 10.-14. OKTOBER

For mer informasjon se våre hjemmesider: www.nittedal.kommune.no.
Se under fanen ”sentrumsutvikling”.

Vi trenger
din deltakelse!
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Åpne arrangement vil bli annonsert i Varingen – følg med!
Følg oss også på Facebook: ”Nittedal bygger sentrum”

Nittedal kommune arbeider med plan for
utvikling av kommunesenteret de neste
40 årene.
Innbyggere har nå en unik mulighet
til å delta i planprosessen!

�
Søndag 10. oktober 2010
klokken 12.00-15.00.

�

Plansmieavspark med familiedag:
Kommunen inviterer hele familien til åpent rådhus med spennende aktiviteter
for både store og små.
På dette arrangementet vil det bli mulighet til å gi innspill på
aktuelle problemstillinger.

•	”Vi bygger sentrum”: Alle inviteres til å bygge det nye sentrum i lego.
Deltakelse premieres.
• Sentrumsorientering: Finn postene – deltakelse premieres.
•	Teaterstunt: Skuespillere fra Nittedal teatersmie utfører geriljateater!
• Se på brannbilene!

�

Historieboken ”Nittedal gjennom 150 år” vil bli delt ut.

Mandag 11.oktober 2010

klokken 18.00-21.00. Dørene åpner klokken 17.30

Dialogmøte med innbyggerne, politikere og
kommuneadministrasjonen:

Nittedal vokser og det skal etableres boliger, veger og gater, nye butikker,
arbeidsplasser, offentlige formål og tjenestetilbud, møteplasser, idrett- og
kulturtilbud, osv.

Mandag 11.oktober – Torsdag 14.oktober 2010
Åpne temamøter og åpent plankontor
Delta på åpne temamøter under plansmia.
Eksempler på temaer til diskusjon: Infrastruktur, gode løsninger
for ulike typer trafikanter, en god integrering mellom sentrum og
naturelementene, plasseringen av offentlige og private funksjoner i sentrum,
møteplasser og turveier.
Se programoversikt på kommunens hjemmesider.
Åpent plankontor:
Tirsdag 12.oktober, klokken 12-20.
Onsdag 13.oktober, klokken 12-20.
Torsdag 14.oktober, klokken 12-17.

Torsdag 14.oktober 2010,
klokken 19.00-21.30

Oppsummeringsmøte av plansmia – folkemøte:
Felles oppsummeringsmøte med innbyggere, politikere og andre sentrale
aktører, hvor resultatet av arbeidet gjennom plansmieuka presenteres.
Målet er å komme fram til felles planforslag som skal gi grunnlag for videre
utvikling av Nittedal sentrum.

På dette møtet vil ulike innspill til sentrumsplanen bli presentert, blant annet
fra tidligere medvirkningsmøter, fra planarbeidet så langt, og fra de tre
arkitektoppdragene.
Mulige løsninger for utvikling av sentrum vil bli diskutert. Det vil også bli lagt
opp til workshop og gruppearbeid slik at alle har muligheten til å delta.
Plansmiearkitekten Niels Hurup og øvrige fagteam fra COWI vil bidra til
gjennomføring av plansmia. Fagteamet vil produsere illustrasjonsmateriale og
3D-skisser av sentrum, blant annet basert på innbyggernes innspill gjennom
plansmia.

�

Du er hjertelig velkommen til å ta deg en tur innom vårt åpne plankontor.
Plankontoret er bemannet av fagpersoner fra kommunen. Du kan også be
om egne møter etter avtale.
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