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Prosjektnavn

Tettstedsutvikling "Vinstra som by"

Arkivsak

Kort beskrivelse
Nord-Fron kommune har valg å gi Vinstra by-status fra 1. sept-2013. Prosjektene skal gi Vinstra, Nord
Fron og regionen utvikling i positiv retning.
Det kommunale by-prosjekt skal i gjøres i samarbeid med Vinstra Idrettslag sitt prosjektet "Ungdom
med raushet og takhøyde".
Prosjektbeskrivelse
1. By-utvikling Vinstra:
Tettstedsutvikling med seminar, ide-møter, reguleringsplan, park-etablering, by-fest etc.
• Serie av tettstedseminarer med støtte fra fagfolk.
• Utvikle grønne sentrumsområder som forskjønnelse, treffpunkt og for arrangement.
• Gjennomgang i form av ny reguleringsplan for sentrumsområdene med fokus på bo- og
næringsutvikling.
• Utvikling av arrangementsplasser med tanke på at Vinstra er kjent for sine større og mindre
arrangement (Peer Gynt, Countryfestival, biltreff etc)
• Gi næringsutvikling gjennom tilrettelegging for kulturbasert samlokalisering i etablert næringshage.
2. "Ungdom med raushet og takhøyde".
Frivillig engasjement og deltakelse er bevisstgjørende, bygger identitet og utvikler kreativitet. For
ungdomen er det også viktig at miljøet de utvikler seg i er preget av raushet og mangfold. Det er
viktig at all ungdom finner seg til rette og utvikler et positivt bilde både av egen verdi og i forhold til
stedet de vokser opp på.
Idrettslaget har det siste året investert mye i eget anlegg, og sammen med en offensive kommune
som har satset på ungdom og idrett, framstår Kåja Idrettspark i dag som en flott arena midt i den nye
byen Vinstra. En storstue som både er nærmiljøanlegg for ungdom fra Vinstra, men som også samler
idrettsungdom fra flere kommuner. Kommunen har nå besluttet å legge ungdomsklubben i NordFron kommune i umiddelbar nærhet til arenaen. Ungdomsklubben gir et mangfolding
aktivitetstilbud. Vinstra Idrettslag ser dette som en fin mulighet til å øke mangfoldet i
ungdomsmiljøet ved å skape felles aktiviteter og arenaer for de to gruppene.
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Funksjon

Navn

Adresse/poststed

person

Virksomhetsleder Areal og
Næring

Nedregate 50
2640 VINSTRA

Prosjektleder

Arne Sandbu,
Administrasjonssjef

Nedregate 50
2640 VINSTRA

Mobil

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Oppland Fylkeskommune, kr. 32.000, Tettstedsseminar 13. jan-2013

Spesifikasjon
Bakgrunn
Nord-Fron kommune vil benevne Vinstra som BY og det er i den forbindelse satt ned en
arbeids/prosjektgruppe som skal komme med forslag til tiltak. Samtidig er det vedtatt tiltak for
sentrumsutvikling for oppstart i 2013, noe som er en forlengelse av påstartede prosjekter.
Tiltak er av planleggende art og av fysiske tiltak. Vinstra, Nord-Fron og regionen er under store
endringer ut fra bl.a. kommende bygging av ny E6 utenfor sentrum. Utviklingen av handel og annen
næring er nedadgående. Befolkningsutvikingen over tid har vært nedadgående. Kommunen ser det
som nødvendig med en større satsing.
Prosjektmål
Formålet med prosjektet er å prioriterte tiltak som skal øke kommunens og regionens innbyggertall
og attraktivitet samt styrke Vinstra som et regionsenter. Prosjektet skal også nedsette en egen
komite for en større by-fest sommeren 2013.
Vi ønsker følgende effekter av tiltak fra prosjektet:
• Markering av by-status med stor fest sommeren 2013.
• Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.
• Økt handel.
• Flere nyetableringer.
• Bredere og økt boligtilbud.
Hovedmål
Målet med prosjektet er å legge frem en prioritert tiltaksplan for å styrke Vinstra som bo-, handelsog regionsenter.
Forankring
Vedtak KOM-057/12 21.05.2012:
1. Nord-Fron kommune vil benevne Vinstra som BY
Vedtak FOR-057/12 26.06.2012:
1. For prosjekt «Vinstra som by» nedsettes det en arbeids-/prosjektgruppe……
Vedtak FOR-021/12 07.02.2012:
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Nord-Fron kommune støtter søknad om opptak i næringshage-programmet og etablering av Midt
Gudbrandsdal Næringshage.
Vedtak KOM-140/12 18.12.2012:
Budsjett 2013 - økonomiplan 2013-2016.
Tiltak i Vinstra sentrum og i Kåja.
Vinstra Idrettslag:
Søknaden er drøftet med administrasjonen i Nord-Fron kommune.
Hele søknaden er behandlet av Formannskapet i møte den 7. mars-2013.
Vedtak FOR-027/13 07.03.2013:
Formannskapet gir sitt tilsagn til utarbeidet søknad om tilskudd for å skape bolyst.
Prosjektorganisering
1. "Vinstra som by"
Ref. prosjektmandat iht vedtak FOR-057/12 26.06.2012 (se vedlegg):
Prosjektet organiseres med styringsgruppe, prosjektgruppe og prosjektleder.
•Formannskapet er styringsgruppe.
•Arbeidsgruppen nedsatt av formannskapet, utgjør prosjektgruppen der prosjektleder er navngitt.
•Administrasjonen stiller med sekretær for prosjektgruppen.
Vedtak FOR-057/12 26.06.2012:
2. Følgende medlemmer velges som arbeids-/prosjektgruppe:
Politikere: 1.Rune Støstad, 2.Ragnar Jacobsen, 3.Ingunn Bakken
Vararepresentant: 1.Heidi Maurstad, 2.Linda Myromslien.
Ungdomsrepresentant Torstein Slettmoen
Næringen: 1.Ole Jacob Grauphaugen, 2.Anne Marie Olstad (1+2.Vinstra Markedsforening), 3.Trond
Grøthe (Midt-Gudbrandsdal Næringsforening)
Som sekretariat: Planlegger og næringssjef.
2. "Ungdom med raushet og takhøyde":
Ansvarlig for delprosjektet er styret for Vinstra Idrettslag (VIL). Gjennomføring av prosjektetet vil bli
utført av en betalt ressurs. VIL etablerer et samarbeid med kommunalt ansatt aktivitetsleder for
ungdomsklubben i Nord-Fron. Prosjektet vil ha en varighet på tre år, og forventes da å videreføres
som en del av idrettsklubbens ordinære drift.

Samarbeidspartnere
Partnere i prosjektet: • Nord-Fron kommune • Vinstra Markedsforening • Midt-Gudbrandsdal Næringsforening • V
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Aktiviteter
1. "Vinstra som by"
Prosjektet skal involvere flest mulig av innbyggere og næringsliv. Det er behov for å definere begrep,
begrensinger og tiltak innen de angitte grenser. Som støtte til prosjektet skal det holdes seminarer
med relevante tema. Det skal hentes inn reelle fagressurser for å heve fokus og kompetanse for
involverte parter. Gjennom fokus på stedets identitet og merkevare vil vi skape stolthet.
Det skal arrangeres by-festen for markering av By-statusen. Dette skal være med på å skape
engasjement, involvering og endring mot en positiv utvikling.
Det er viktig å lage prioritere tiltak for gjennomføring og sørge for at det blir synlige tiltak. Synlige
tiltak vil skape økt engasjement og en fremtidstro på stedet, og gjennom dette få synergi- og
ringvirkninger. Grønne områder skal være til glede for folk som igjen vil skape større grunnlag for
næringsutvikling som igjen vil tiltrekke seg flere folk.
2. "Ungdom med raushet og takhøgde"
a. DE BESTE
Eldre er en stor ressurs, som besitter både klokskap og lang erfaring. Mange av dem trenger noe
meningsfylt å gjøre. Vinstra Idrettslag ønsker å identifisere og engasjere et korps av besteforeldre og
andre eldre som vil det beste for ungdommen. Disse skal først og fremst bare være tilstede i
arenaen/klubbhuset, og tilby en åpen dør hver dag, nystekte vafler, litt omsorg og et lyttende øre.
Vinstra idrettslag vil gjennom prosjektet tilby kurs i å bli en god lytter, og å initiere de gode
samtalene. Vinn-vinn for begge parter.
b. Lavterskel aktivitetsdager
Allsidighet og basistrening er viktig også for idrettsutøvere som er dedikert en idrettsgren. Lekne
lavterskelaktiviteter som både appellerer til klubbungdom og som representerer basistrening for
idrettsungdom vil være gode arenaer å forene ungdom på.
Alle er gode til noe – og her vil premiering av helt andre bragder enn de som vanligvis blir premiert.
Aktivitetsdagene vil gjennomføres fire ganger pr. år. med mål om at dette er en arena der ungdom
fra hele kommunen samles.
c. BRING - Fadderordning for ungdom
Bring en ny venn - ungdom blir stimulert til å gjøre en ekstra innsats for å invitere, først til
aktivitetsdag – deretter gradvis til faste aktiviteter:
*noen som av ulike årsaker har isolert seg eller som mangler grunnskaper og ferdigheter til å delta i
ordinære aktiviteter.
*Innvandrerungdom
*Ungdom med nedsatt funksjon
d. Innvolvering og kompetanseheving
Et idrettslag trenger mer enn bare idrettsutøvere. Det er mange ulike funksjoner man kan føle
mestring på. Dommerkurs, arrangementskompetanse, banemerking, dugnader, med mer. Ikke minst
gjelder dette også aktivitetsdagene. Frivillig arbeid er sosialiserende og utviklende. Ved å engasjere
og gi ansvar til ungdom, vil dette være utviklende. Planlegging vil involverer ungdommen, og dette vil
også være en arena på tvers av idrett/uorganisert.
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Målgrupper
• Innbyggere
• Hytteeiere
• Besøkende
• Idrettslagets medlemmer
• Ungdomsklubbens deltakere
• Uorganisert ungdom
• Innvandrerungdom
• Unge med nedsatt funksjon
• Besteforeldre og andre pensjonister som vil ungdommens beste
Resultat
Vi ønsker følgende effekter av tiltak fra prosjektet:
• Markering av by-status med stor fest sommeren 2013.
• Styrket næringsliv med flere arbeidsplasser.
• Økt handel.
• Flere nyetableringer.
• Bredere og økt boligtilbud.
• Et mangfoldig, raust og trygt ungdomsmiljø
Effekter
• Forbedrede boforhold/fortetting i sentrum skal et attraktivt boalternativ for unge og eldre i
sentrum
• Økt antall beboere i sentrum vil gi økt etterspørsel etter småhandel.
• Omlegging av E6 vil endre trafikkbildet og tettstedet må gjøre seg mer attraktiv for de
forbipasserende.
• Styrkning av regionsenteret iht regionalt handlingsprogram, Oppland Fylkeskommune.
•Folkehelse
*Inaktiv ungdom vil bli mer aktive og delta i uformelle aktiviteter preget av lek.
*En meningsfull aktivitet for eldre.
• Sosial gevinst
*Respekt for mangfold.
*Inkludering av utsatt ungdom, ungdom med minoritetsbakgrunn, ungdom med nedsatt
t funksjonsevne.
*Mindre hærverk på anlegget.
*Kompetanseoverføring mellom idrettsungdom og uorganisert ungdom.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
* By-gruppe arbeid med sluttrapport: jun-2012 > sep-2013 * Reguleringsplan Lomoen: > sommer-2013 * Regulerings
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Kostnadsplan
Tittel
By-fest
By-gruppe
prosjekt/seminar
Kåja arrangementsarena
Lomoen forretning og
boområde
Næringshage og kulturhus
Sentrumspark
Ungdom med raushet og
takhøgde
Sum kostnad
Finansieringsplan
Tittel
Kommunal- og
regionaldepartementet
Kommunalt budsjett
Tettstedsutvikling
Fylkeskommunen
Vinstra Idrettslag
Sum finansiering

2013

2014

2015

2016

2017

SUM

600 000

600 000

100 000
1 200 000

50 000
1 000 000

50 000

300 000
3 600 000

200 000
250 000
1 500 000

1 000 000
250 000
500 000

400 000

400 000

400 000

6 200 000

3 400 000

2 200 000

1 500 000

2013

2014

2015

2016

3 000 000
1 300 000

2 200 000
500 000

1 200 000
500 000

700 000
800 000

1 700 000
200 000

500 000
200 000

300 000
200 000

6 200 000

3 400 000

2 200 000

200 000
2 700 000

500 000
500 000

1 700 000
800 000
6 100 000

500 000

1 200 000
13 300 000

2017

SUM
7 100 000
3 100 000
2 500 000
600 000

1 500 000

13 300 000

Geografi
516-Nord-Fron

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Prosjektmandat.pdf

707 331 22.02.2013
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