Vi kan bl.a. tilby:

fylkeskommuner

Lena Karoliussen
Cand.Scient
Kulturgeografi

• Kommunikasjon
og konflikthåndtering

BYSTRATEGIKONFE
Drammen 15.-16. mars

Konferansen vil være en ar
informasjon og kunnskapsu
ling. Fokus denne gangen er
samordning mellom fag og p

• Kurs i prosess- og
møteledelse

Møte- og prosess
fasilitator
Påmelding:
www.vegvesen.no/
928 08 520
lena@lkonsult.no bystrategi

www.drodleriet.no/
medvirkning

NTP gir mulighe
Møte- og prosess
for byområden
fasilitator
Hvordan realiser
404 55 069
bypakker?
asw@drodleriet.no

•
•
•
•
•

En aktiv medvirkning er den perfekte
anledning til å få innspill og forståelse
for prosessen, og sikre eierskap for de
beste løsningene.

Mer informasjon

Cand.Scient
Kulturgeografi

Vi tilbyr kompetanse og en leken
verktøykasse til å gjennomføre
medvirkningsprosesser.

HUSK!
Bystrategikonferanse
i Drammen
15.–16. mars 2012
St. Exupéry

«As for the future,
your task is not
to foresee, but to
enable it.»

ammen
deg på

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende
og avklarende samtale!

r du:
ut

Anna Sofie Willumsen

Metodikk, arenaer
og virkemidler for
å løse arealog transportutfordringer i by

Vegdirektøren
presenterer
bykapittelet i NTP

ed Buskerud• Tilrettelegging av
dbyen, Grenlandsi
Drodleriet Bystrategiarbeidet
medvirkningsansandsregionen
Region sør er et
prosesser
vesenet arbeidet
samarbeid mellom
, arenaer og
vegvesenet, Jernbane• Gjennomføring
r å løse transportverket, kommuner
og
og fasilitering
i byområder.

Innlegg om forholdet mellom fag og pol
Resultater av reisevaneundersøkelsene
Framtidens byer – erfaringsutveksling
Gode eksempler
Kreativ arbeidsmetode basert på Open S

Det vil bli avsatt tid til erfaringsutveksling og nettve
Detaljert program med påmelding legges ut på:
www.vegvesen.no/bystrategi

Har du behov for mer informasjon? Ta kontakt med:
Eva Preede, mob. 48 25 59 29, eva.preede@vegvese
Gunnar Ridderstrøm, mob. 90 85 84 43, gunnar.ridd
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bypakker?

• Gir plass til store
og små drømmer

• Styrt dialog på valgt
tema
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Verdens kafé

Påmelding:
www.vegvesen.no/
bystrategi

Hvordan ser det ut?

• En åpen invitasjon til
åpne spørsmål
Open Space
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ammen
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Velg metode som
passer til deres
målgruppe og det
dere ønsker svar
på.

Vegdirektøren
presenterer
bykapittelet i NTP

Bystrategiarbeidet i
Region sør er et
samarbeid mellom
vegvesenet, Jernbaneverket, kommuner og
fylkeskommuner

En aktiv medvirkning fra innbyggerne gir økt
forståelse og engasjement for stedsutvikling,
og vil være nyttig når konkrete tiltak skal
gjennomføres.

• Hvordan oppdage
uutforsket land?

Metodikk, arenaer
og virkemidler for
å løse arealog transportutfordringer i by

r du:
ut

Medvirkning har lav kostnad og gir stor effekt.
På denne siden får du en smakebit av noen av
de metodene vi har i verktøykassen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende
og avklarende samtale!

ed Buskeruddbyen, Grenlandsansandsregionen
vesenet arbeidet
, arenaer og
r å løse transporti byområder.

Det vi ikke visste vi
ikke vet…

Det vil bli avsatt tid til erfaringsutveksling og nettve
Detaljert program med påmelding legges ut på:
www.vegvesen.no/bystrategi

Har du behov for mer informasjon? Ta kontakt med:
Eva Preede, mob. 48 25 59 29, eva.preede@vegvese
Gunnar Ridderstrøm, mob. 90 85 84 43, gunnar.ridd
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