Årlig rapport BOLYST
Til: KRD
Fra: Engeslandstunet, 4768 Engesland
Dato: 23.april 2014
Kommune
Prosjektnavn
Prosjektleder
Leder i
styringsgruppen
Kontaktperson i
fylkeskommunen
Forankring av
prosjektet
Mål og eventuelle
delmål i prosjektet.
I hvilken grad har
prosjektet nådd eller
er prosjektet på vei til
å nå sine mål
Målgruppe for
prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?
Resultat som er
oppnådd i form av
aktiviteter eller tiltak

Vurdering av
framdrift i forhold til
opprinnelig plan
Oppnådde resultater
Hvor geografisk
konsentrert har
prosjektet hatt/vil ha
effekt?
Kort beskrivelse av

Birkenes kommune
Engeslandstunet
Trond Eirik Jaabæk
Arild Tveide
Kari Huvestad
X a) Styringsgruppe
X b) Forankring i lokalbefolkningen
X c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt
Mål: Utvikle Engesland sentrum med tanke på å skape et aktivt sentrum for
alle generasjoner og for å øke befolkningen.
Delmål: Bygge aktivitetshus med butikk – Bygge et tun med boliger og
aktivitetsskapende utearealer.

Målgruppen er bygdas befolkning, og eventuelle tilflyttere.
Bygdas befolkning er med i prosessen og deltar i dugnadsarbeid.
Prosjektet vil presenteres som et bolig-utbyggingsprosjekt etter hvert.
Tegninger av aktivitetshuset er tegnet. Arkitekt: Terje Aaneland
Vi er blitt med i NAL sitt pilotprosjekt: fremtidas bygder.
Vi har etablert verdibank der kompetansen i bygda skal «settes inn» og
brukes til å reise bygget. Verdibanken har etablert banklokaler på tomta til
Engeslandtunet.
Vi har arrangert folkemøte der bygdas befolkning fikk informasjon og ga sin
støtte til prosjektet.
Prosjektgruppa har tatt initiativ til en tyttebærfestival som skal arrangeres
høsten 2014. Hele bygda bidrar og deltar. Fellesskapsprosjekt.
Vi har blitt omtalt i diverse medier.
X a) følger opprinnelig plan
b) Forsinket pga.
c) Det er foretatt følgende justeringer:
X a) Lokal effekt
b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen
Vet ikke/ ikke relevant

Prosjektet er organisert med en prosjektledelse. Hvert medlem i

metodikk i prosjektet

Overføringsverdi
For eksempel til andre
lokalsamfunn

Ekstern
kommunikasjon og
deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet

prosjektgruppa har ansvar for forskjellige arbeidsgrupper. Gjennom disse
arbeidsgruppene jobber en tett med lokalbefolkningen for å nå forskjellige
delmål.
Arbeidsgrupper: Engeslandstunet SA (jobber med tunet)
Aktivitetshuset (jobber tett med arkitekt og utformingen av bygningen)
Butikkdrift
Næringsutvikling
Som håndplukket til prosjektet framtidens bygder vil vi være en
foregangsbygd for andre bygder i Norge som er i samme situasjon.
Vi samarbeider og med Simonstad om å få tak i kulturpersonligheter og
artister til forskjellige arrangement i bygdene våre.
Seminar i regi av Framtidens bygder på Hadeland.
Merkursamling – Agder
Presentert prosjektet for Næringsutvalget i Aust Agder fylkeskommune
Årsmøte i Birkenes nøringsråd
Møter i Birkenes kommune
Presentasjon for Herefoss og Vegusdal skogeierlag
I nær fremtid skal vi treffe Landskapsarkitektstudenter for å presentere
prosjektet og gi studenter i oppgave å jobbe med Engeslandstunet.

Regnskap
Hvilke målsettinger i
distrikts- og
regionalpolitikken
hører prosjektet inn
under?

Gi en kort omtale av
hvordan arbeidet er
tenkt videreført etter
prosjektets slutt

Se vedlegg
X a) Stabilisere eller øke befolkningen
X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser
X c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til
nyetableringer
X d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne
X e) Økt kompetanse for målgruppen
f) Økt tilgjengelighet
g) Styrke regionale sentra
X h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller
lokaliseringssted for bedrifter.
X i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål
Organiseringen av prosjektgruppen vil videreføres. Verdibanken vil bli brukt
som «arbeidsgiver» og vil ha en koordineringsfunksjon i forhold til
frivillighet og dugnadsinnsats.
Aktivitetshuset er tenkt bygda v lokalt materiale og av lokale håndverkere.
Videre utbygging vil bli ledet av prosjektgruppa og verdibanken.
Kommunen har sagt seg villig til å bidra med planlegging og organisering av
reguleringsplan og bygging av tunet. Dette er nedtegnet i kommuneplanen.

