Åpen plansmie
10.-14. oktober i Nittedal rådhus.
Nittedal kommune arbeider med en plan for utvikling av kommunesenteret på Mo-Rotnes i et
40-års perspektiv. Kommunestyret vedtok høsten 2009 planprogram som fastsetter
målsetting for sentrumsutviklingen og gir føringer for hvordan planarbeidet skal
gjennomføres.
Sentrumsplanen skal tilrettelegge for utvikling som ivaretar bokvalitet, handel- og
servicetilbud for kommunens 20 000 innbyggere i dag, og samtidig gi konkrete rammer for
utvikling av kommunesenteret tilpasset kommunens vekst og fremtidige befolkning som kan
være fordoblet innen 2050. Nittedal er attraktiv og kommunen vokser.
Innbyggere og andre med interesse i planarbeidet har nå en unik mulighet til å delta i
planprosessen gjennom plansmieuka 10.-14. oktober.
I plansmieuka inviteres regionale myndigheter som Statens vegvesen, Ruter og Akershus
Fylkeskommune, lokale interesser som grunneiere, frivillige lag og foreninger,
næringsinteresser, barnehager, elevråd ved alle kommunens skoler og alle kommunens
innbyggere for øvrig til å delta på plansmia.
I løpet av plansmieuka vil det være en rekke åpne møter, hvor innbyggere kan stille og få
svar på sine spørsmål, gi innspill på hva de ønsker, og se andre måter å løse utfordringer på.
Plansmiearkitekt tegner fortløpende skisser over sentrum
Kommuneadministrasjonen skal i samarbeid med
innleide konsulenter fra COWI og kommunens egne
fagfolk sørge for at plansmieprosessen blir gjennomført.
For hver dag som går i løpet av plansmieuka, vil
plansmiearkitekten Niels Hurup sammen med sitt team
fra COWI utarbeide skisser over sentrum basert på de
innspillene som kommer fra dag til dag. Disse skissene
vil bli presentert overfor innbyggerne på åpne møter,
hvor målsettingen er å visualisere og tydeliggjøre
hvordan sentrum kan bli.
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Plansmieavspark søndag 10. oktober
Det blir plansmieavspark søndag 10. Oktober klokken 12.00-15.00, hvor 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.
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Dialogmøte mandag 11. oktober
Mandag 11. oktober klokken 18.00-21.00 vil det være et dialogmøte med innbyggere,
politikere, kommuneadministrasjonen og regionale myndigheter.
På dette møtet vil ulike løsninger for utvikling av sentrum bli diskutert. Det vil også bli lagt
opp til workshop og gruppearbeid slik at alle har muligheten til å delta.
Åpne temamøter
Det vil være åpne temamøter mandag 11. oktober 09:00 – 11:00 og tirsdag 12. oktober
klokken 17.00-20.00.
Eksempler på temaer til diskusjon kan være: 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.
Oppsummeringsmøte torsdag 14. oktober
Torsdag 14. oktober klokken 19.00-21.30 vil det være et felles oppsummeringsmøte med
innbyggere, politikere og andre sentrale aktører, hvor resultatet av arbeidet gjennom
plansmieuka presenteres.
Målet er å nå fram til ett felles planforslag som skal gi grunnlag for videre utvikling av Nittedal
sentrum.

Hvem er Niels Hurup?
Gjennom plansmieuka vil plansmiearkitekten Niels Hurup sammen med sitt
team fra COWI utarbeide skisser over sentrum basert på de innspillene
som kommer fra dag til dag.
Disse skissene vil bli presentert overfor innbyggerne på åpne møter, hvor
målsettingen er å visualisere og tydeliggjøre hvordan sentrum kan bli.
Målsettingen er å få innspill på disse skissene, og arbeide videre og lage
nye skisser. Til slutt ønsker vi at vi står igjen med én skisse, som gir en
felles opplevelse av hvordan sentrum skal være, sier fungerende ordfører
Tone T. Johansen.

Bevisst inkludering av kommunens innbyggere
Niels Hurup har arbeidet med kommuneplanlegging i en rekke store og små kommuner. De
siste årene har Hurup arbeidet med bydesign. Gjennomgående for
alle prosjekter har vært at de er utarbeidet med en omfattende og bevisst inkludering
av kommunens innbyggere.
Hurup er utdannet arkitekt fra Avdelingen for By- og Landskapsplanlegging,
Kunstakademiets Arkitektskole 1976.
Hurup har siden da, som ekstern lektor, undervist i planlegging på Universitet i Aalborg.
Siden 1983 har Niels vært administrerende direktør i Sven Allan Jensens
Tegnestue, og var med å utvikle firmaet fra 4 i 1983 til 30 medarbeidere i 2007.
Hurup har erfaring fra å arrangere rundt 80 planverksteder (plansmier) i Danmark.
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