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 1. Pjolterhaugen
2. Kjærlighetsstien
3. Farstadparken (Kartfestivalområdet)
4. Aunebygget (Temperatureplet)
5. Gamlegate

6. Gvarv bakeri
7. Det gamle fruktlageret 
8. Kollektivknutepunktet  
    (Gvarv jernbanestasjon)
9. Gvarv Pizzeria & Grill

10. Eventyrtorget
11. Kjernehuset 
12. Den gamle bygdeheimen
13. Båthavna

Gvarv sentrum
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Prosjektet «Økologisk bolyst – bærekraftig utvikling av Norges frukt
hovedstad» er forankret i en strategisk plan for næringsutvikling i hele 
MidtTelemark. Attraktive tettsteder skal bidra i arbeidet med befolknings 
og næringsutvikling i regionen. Både Gvarv, KOM til Nome og ROM i Bø 
oppnådde nasjonal pilotstatus for gjennomføring av Bolystprosjekt, og 
fikk støtte fra fylkeskommunen. Sauherad kommunestyre har forankret og 
delfinansiert prosjektet, og kommunens politikere har deltatt i prosjektets 
styringsgruppe. 

Vi har hatt som mål å skape en bærekraftig utvikling av frukthoved staden 
på grunnlag av lokal egenart, ressurser og verdier i tro på at dette gir 
resultat i bolyst, tilflytting og verdiskaping. Vi har hatt en regional forank-
ring fordi vi tror at dette styrker identiteten til hele MidtTelemark. Vi har 
brukt begrepet landsbypreg som mål for utviklingen av Gvarv fordi det 
gjenspeiler hvor nødvendig samspillet med fruktbygda er for stedsutvik-
ling og identitet. 

I satsingene på Kartfestivalen og Norsk Eplefest har Gvarv styrket sin rolle 
som arena for identitetsskapende arrangement som legges merke til langt 
utenfor regionens og Telemarks grenser. Ambisjonen videre er at dette 
bidrar til attraksjon, framtidstro, investeringsvilje og bærekraftig utvikling. 
Oppgavene er mange både i «landsbyen», i fruktlandskapet og tettstedene 
rundt. Men det gir litt ekstra energi og vinnervilje når andre enn du selv 
sier «Du er fin!»  ikke sant? Det har prosjektet «Økologisk bolyst – bærekraftig 
utvikling av Norges frukthovedstad» bidratt til.
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Sosiokulturell  
bærekraft

Økologisk og 
miljømessig 
bærekraft

Økonomisk 
bærekraft

BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING

Økologisk bolyst Gvarv har hatt hovedfokus på landsbyen tett knyttet 
til omlandet. Begrepene grønn fortetting og økologisk bolyst har fått 
et innhold tilpasset både sentrum og frukt og kulturlandskapet i 
Telemarkskanalen regionalpark. Med sin unike beliggenhet i frukt-
kulturlandskapet og sin levende kunst og kulturtradisjon har Gvarv 
et spennende potensial for videreutvikling som bosted, opplevelses-
sted og med lokal verdiskaping. 

Økologisk Bolyst lykkes hvis:

• kommunen, frivillighetsapparatet og næringslivet sammen blir 
enige om konkrete tiltak for å løfte Gvarv med omegn 

• folk trives og flere vil flytte til og besøke Gvarv, fruktbygda og 
MidtTelemark 

• ringvirkninger gir økonomisk vekst basert på stedlige fortrinn og 
kompetanse 

• vi får til miljøriktige grep i fortetting og utvikling

Attraktivitet og bærekraft
Attraktivitetspyramiden  
er en modell for å forstå  

steders utvikling, vekst  
eller nedgang, i henhold  

til besøk, bosetting  
og bedrifter.
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Kortreist og økologisk

Parsellhager 
i tilknytning 
til sentrum?
Dyrking av grønnsaker 
for de som ikke har 
egen hage

Lokal produkjon 
av epleprodukt 
og hyllebærsaft 

Selvplukk og utsalg i sentrum
Integrering, fellesskap, 
matauk og kompetanse

Kjøkkenhager

Gårdsbutikker  gjenbruk av låver

Foto: Marta Kjøllesdal 

Foto: Live Skinnes

Foto: Gunnhild Bergane
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kompetanseutvikling...

ideutveksling
opplevelser  

en uformell  
hyggelig prat 

noe på 
hjertet!

møteplasser for alle!

bare litt 
ensom...
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Møteplasser

- Tørre å ta de ekstra vågale  
stega som gir noen grunn til  
å flytte til et nytt sted...

- Lek og flere aktiviteter 
for barn og unge...

- Julegate

“  Hvilke muligheter ser  
 du for å skape mer 
	 pulserende	og	aktive		 	
 møtesteder på Gvarv? 
 Hva kan skape liv  
 i sentrum?”

- Møtested for studenter...- Møteplasser og boliger i sentrum

- Fokus på 
økologisk  
og kortreist...

- Møteplasser og steder for opplevelser...

- Landemerke og info-lomme 
på Pjolterhaugen 
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Workshop Framtidas møteplass
Kartfestivalen 2012
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Kartfestivalen

 Verdens første heløkologiske 
rockefestival er møteplass for 
fastboende og besøkende

Omdøm-
mebygging 
med kultur 
og identitet

Crossovers og Hidden Acts

10 års
jubileum 

2014

Kortreist  
og	Tett	på!

Kompetanseutvikling og Nye Talent
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mangfold og inkludering

kreative 
møteplasser

grønne lunger

attraktivt bomilø

felles  
funksjoner
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Fortetting og gjenbruk

“  Hvordan gjenbruke   
	 gamle	lokaler	på	Gvarv? ”

- Skolehage med kurs...
- Butikker...
- Pub...
- Internetkafé...

Kortreist og  
økologisk mat  
med utsalg  

Kollektivknutepunkt 

- Nytt skolekjøkken...

- ”farmers marked”, økologisk...- Bokollektiv...

- Restaurant...

- Boliger og tilbud til eldre...

- Skatepark...

- Treningssenter...- Konsertlokale...

- Microbryggeri...

- Basishall med kulturverksted...

- Nye næringer...

- Amatørteater, for barn også...

- Elevbedrift...

- Flere boliger, leiligheter for ungdom...

Fruktlageret 

Den gamle bygdeheimen
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 friluft og 
rekreasjon 

flere stier med  
universell utforming

turisme

aktivitet og opplevelse
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Kulturlandskapet
Temperatureplet  Værstasjonen i Gvarv sentrum

Landskapskunst  identitet i landskapet

Vandring og sykling i kultur-
landskapet langs Telemarks
kanalen

Kjærlighetsstien  universell utforming

Patmos

Nærfriluftsliv

Fruktblomstring
Foto: Live Skinnes

Natur og kultur
opplevelser med 
sentrum som 
utgangspunkt 
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vilje og mot...

initiativ

samhandling 
mellom frivillige, 

næringsliv og 
kommunen

felles mål,  
felles innsats!

verdier

drømmer og 
realisering
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Frivillige og ildsjeler

Frivillige og næringsliv jobber sammen 
for å gjøre Gvarv mer attraktivt!

Dugnad, epletavle

Forankring og involvering, eplet på Patmos

Verksted og folkemøter
Inkludering



Sauherad kommune 
Kommunehuset
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
postmottak@sauherad.kommune.no
Telefon: 35 95 70 00
Hjemmeside: www.sauherad.kommune.no


