Tønsberg kommune
Kommuneutvikling

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Marthine Søyland Hoel
17/89464

Dato:

13.12.2017

Flere mottakere

Vil du være gjestebudsvert?
Det er mange attraktive boligområder i Tønsberg kommune og vi opplever stor pågang fra folk
som ønsker å bygge nye eller bygge på/til boliger i disse områdene. Ved slik fortetting er vi
opptatt av å ta vare på de verdiene folk setter pris på i sine nærområder. I forbindelse med
revisjon av kommuneplanen lager vi derfor en strategi for fortetting i boligområdene. Strategien
skal peke på hvilke områder som tåler tettere bebyggelse og hvilke områder som bør bevares
slik de er. Vi ønsker å ta vare på et utvalg av helhetlige boligområder som gir et bilde av
Tønsbergs bygnings - og kulturhistorie over ulike tidsepoker.
Ditt boligområde har kvaliteter og en helhet som vi mener er viktig å ivareta, og hvor vi vurderer
en form for bevaring for å sikre et godt bomiljø og ta vare på deler av Tønsbergs
bygningshistorie. Vi ønsker mer kunnskap om hvilke kvaliteter du og dine naboer verdsetter i
deres nabolag, og håper at du vil stille som gjestebudsvert!

Hva er gjestebud?
Gjestebud er en uhøytidelig metode for medvirkning, hvor utvalgte innbyggerne
(gjestebudsverter) inviterer gjester hjem til seg for å diskutere aktuelle temaer. Gjestene får
mulighet til å si sin mening om saker de er engasjerte i og som får konsekvenser for dem selv.
Diskusjonene foregår i trygge rammer, blant kjente og uten kommunal deltagelse.
Vi tror at dette er en god måte å få innspill fra engasjerte innbyggere som vanligvis ikke stiller på
folkemøter.

Praktisk informasjon
Du inviterer 6-8 engasjerte venner og bekjente i ditt nabolag hjem til deg en kveld i løpet av
perioden 1. til 10. januar. Vi har lagt ved en liste med spørsmål og hjelpeord som et
utgangspunkt for diskusjon. Bruk tiden på de temaene som engasjerer mest. Du bestemmer
selv hvordan du vil gjennomføre gjestebudet. Enkel servering som kaffe, frukt og kjeks er
hyggelig, men ikke nødvendig.
Når gjestebudet er gjennomført ber vi om at du sender oss en skriftlig oppsummering av de
innspill og tilbakemeldinger som kom frem på gjestebudet. Noter gjerne alder på deltagerne og
hvor lenge de har bodd i området. Vi vil også gjerne vite hva dere syntes om gjestebud som
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metode for medvirkning. Oppsummering kan sendes innen 14. januar på epost:
msho@tonsberg.kommune.no eller med post: Tønsberg kommune postboks 2410, 3104
Tønsberg. Merk brevet med «kommuneplanrevisjon».
Har du spørsmål kan du ta kontakt med:
Marthine Søyland Hoel msho@tonsberg.kommune.no / tlf. 33 34 86 08
eller Cathrine Heisholt cahei@tonsberg.kommune.no / tlf. 33 34 86 73

Med vennlig hilsen
Marthine Søyland Hoel
arealplanavdelingen
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Aktuelle temaer for diskusjon






Har ditt boligområde kvaliteter som påvirket ditt valg om å bosette deg nettopp her?
Hvilke?
Hvilke kvaliteter er du opptatt av at skal ivaretas i ditt nabolag?
Er det verdier du mener har gått tapt eller blitt forringet i nabolaget i løpet av tiden du har
bodd der?
Er det noe du synes mangler i boligområdet eller nærmiljøet ditt?
Har dere noen tanker om arkitekturen og boligtypene i området?

Hjelpeord som gjestebudverten kan bruke under diskusjonen
Om bygningsmiljø/arkitektur:














Bygninger
Arkitektur (særpreg, typisk for tiden de ble bygd i, godt bevart mm)
Fargevalg
Takform (saltak, flatt tak, valmet tak)
Byggehøyder
Boligtyper (eneboliger, rekkehus, blokk)
Tomtestørrelser
Vegetasjon
Kvaliteter
Opplevelsesverdi (fint å se på, godt sted å være f.eks)
Tanker om tilpasning ved evt påbygg / nybygg.
Særpreg
Tidstypisk

Om omgivelsene:






Lys og luft
Utsikt
Grønne områder (hager, skogholt, lekeplasser)
Turstier
Nærhet til naturen
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