
Til gjestebudvertene

Gjestebud er et opplegg hvor hensikten er å få innspill tl  ooouneplanens saofunnsdel 2022 - 2035 fra så 
oange soo oulig. Saofunnsdel skal utoroes av innbyggerne og av de soo oppholder seg oye i kooounen 
(bl.a. fritdsbeboere). Det er første gang gjestebud soo oetode prøves ut i Sigdal, og det blir spennende oo 
vi lykkes.

Det vil bli holdt gjestebud i alle deler av kooounen, blant alle aldersgrupper og det ser ut tl at det kan bli 
stor bredde innen både teoa og gjester.

Vi ønsker at det skal være enkelt og givende å holde gjestebud. Vi foreslår noen raooer, oen du besteooer
selv hvordan du vil gjennooføre gjestebudet.

FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV GJESTEBUDET
HVEM: Vertene inviterer selv gjestene tl gjestebudet. Vi anbefaler 4-8 gjester. Gjennoofør gjerne fere 
gjestebud for å få oed fest oulig. Inviter også nye innbyggere og de du ikke kjenner. Jo fere jo bedre, oen 
tlpass etter gjeldene soittevernregler.

HVA: Vi har laget noen forslag tl teoa og spørsoål, se vedlegg. Vi kan ha gleot vesentlige spørsoål, så ta 
gjerne oed andre spørsoål soo du oener er viktg. Det viktgste for oss nå er at dere svarer på spørsoål 
oed ”Sånn vil vi ha det….” og ”Sånn vil vi gjøre det”……. 

Når teoaer diskuteres har oan erfart fra andre kooouner at det også koooer frao ulike forslag tl tps og 
ideer soo kanskje er litt på siden av spørsoålene. Vi ønsker slike innspill også. Dette kan være nytg når vi 
begynner å jobbe oer konkret oed tltakene for å nå oålene i kooouneplanen. 

NÅR: Vertene kan selv velge når gjestebudet skal holdes i perioden fra nå og frao tl  5. septeober. 
Gjestebudet trenger ikke vare lenger enn  ,5-2 toer, bruk en foroiddag/kveld, ukedag eller helg ut i fra hva 
soo passer best.

HVORDAN: Gjestebudene kan holdes hjeooe, på kafè, gå på tur osv. 

ETTER GJESTEBUDET 
INNSPILL:
Innspill sendes på e-post tl post@sigdal.koooune.no eller pr. post tl Sigdal koooune, Borgestubakken 2, 
3350 Prestoss og oerkes «Innspill tl kommuneplanens samfunnsdel»,
og undertegnes fult navn og adresse innen 15. september 2021.

LYKKE TIL MED GJESTEBUDET!
Ta kontakt oo du har spørsoål enten tll
Anne Marie Lobben anne.oarie.lobben@sigdal.koooune.no  Tlf.l 99 59 64 83
Lisbeth Friberg lisbeth.friberg@sigdal.koooune.no Tlf.l 95 22 96 87

Vedleggl 
Teoaer og forslag tl spørsoål tl diskusjon

Mvh
Sigdal koooune
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