
     
 

 
v/prosjektleder Birgit Kollandsrud Friis 

inviterte forleden Nore og Uvdal kommune til møte på Sans & Samling, Norefjord.   

  

Som kjent har innbyggerne i Nore satt i gang et prosjekt for utviklingen av Nore og ordfører 

Eli Hovd Prestegården og rådmann Frank Pedersen stilte velvillig opp. 

 

Bakgrunnen for initiativet er negativ befolkningsutvikling, færre barn og unge, og ingen 

ledige tomter å tilby de som ønsker å bosette seg i området. Innbyggerne ønsker å 

opprettholde ei levende bygd for unge og gamle, og har satt i gang ulike tiltak for å snu den 

negative utviklingen.  

 

Hensikten med møtet var å diskutere ulike problemstillinger, og kartlegge hvilke prosjekter 

som bør gjennomføres i samarbeid med kommunen. BuiNore.no ønsket også informasjon om 

kommunens innstilling til ulike problemstillinger, og hva kommunen kan gjøre for å støtte 

prosjektet.  

 

Initiativtakerne så for seg et arbeidsmøte der prosjektet kan dra nytte av kommunens 

kompetanse og ressurser for å komme videre i arbeidet. BuiNore.no mener å være et sterkt 

innbyggerinitiativ som også kommunen bør dra nytte av i den videre utviklingen av denne  

delen av Nore og Uvdal. 

 

Prosjektet er delt opp i flere temagrupper. Disse informerte om arbeidet som er i gang. 

Møtet ble ledet av prosjektleder Birgit Kollandsrud Friis og det ble en konstruktiv samtale, 

problemavklaring og gjensidig informasjonsutveksling mellom gruppene og kommunens 

representanter. Av følgende tema ble de fleste drøftet:  

 
• Rasteplass på Norefjord 

• Utvikling og bruk av stasjonene 

• Næringsutvikling 

• Gjennomføring av reguleringsplan Norefjord 

• Utvikling av stier og løyper 

• Belysning langs FV 40 ved Norefjord 

• Tryterud som friluftsområde 

• Nye tomter i Nore 

• Borettslag på Norefjord 

• Strategier for framtidig skoleutvikling 

• Er Placement et mulig verktøy for å få flere innbyggere i Nore og Uvdal kommune? 
 

BuiNore.no opplevde møtet som meningsfullt med tanke på det videre samarbeidet med 

kommunen. Sans & Samling  er for øvrig  et flott eksempel på kreativ satsing i Nore. 

Gründer, Ane Skillberg, som har startet denne butikken på Norefjord, opplever allerede at 

stedet er blitt et samlingssted for folk med gode idéer. 

 



Prosjektet BuiNore.no har et arbeidsutvalg som består av: 

• Ole Einar Syvertsen 

• Birgit Kollandsrud Friis 

• Herbrand Skriudalen 

• Magnhild Blaavarp 

E-post: post@buinore.no 

 

Ordfører Eli Hovd Prestegården og rådmann Frank Pedersen lyttet interessert til innspill fra 

gruppa for nærmiljøtiltak, her ved Inger Lise Gundersen (t.v.) og Målfrid Toeneiet. 

 

 
 

BuiNore-gruppene informerte og stilte spørsmål til kommunens representanter 

f.v. Torgeir Wetterhus (næringsutvikling), Ane Skillberg (Sans & Samling), Målfrid Bergstøl 

(bolig), Gerd Anny Tråseviken, Ole Einar Syvertsen og Arne Undstad (Sjå på det me har). 



 

 

Magnhild Blaavarp er medlem av arbeidsutvalget i BuiNore.no 

 
 

Rådmann Frank Pedersen fikk BuiNore-skjorta fra markedsføringsgruppa v/ Helge O. 

Gundersen. Ordfører Eli H. Prestegården, som er beæret med denne tidligere, er tilfreds 

tilskuer. 

 

____________________ 

Tekst/foto: Caro og BKF 


