SLUTTRAPPORT Universell utforming av Nesbyen
sentrum, men hovedfokus på Indre torv.

Hovedfokus: barn og unge.
Prosjekteier: Nes kommune
Prosjektledere: Ann Opheim Jørgensen og Torunn Bekkeseth
Prosjektmedarbeidere: Nedsettelse av tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen.
Samarbeidspartnere: beboere, handelsnæringen i området, lag og foreninger.
Styringsgruppe: teknisk etat, park etaten, kommuneplanlegger og samfunnsutvikler i
kommunen.

Adresse: Rukkedalsveien 46, 3540 Nesbyen

Oppnåddde resultater:
Utarbeidet en plan for oppgradering og utforming av Indre torv
Deltakelse av politikere og beboere i ekskursjoner, møter og læring om Universell
utforming.
Hindringer er nå realisering og bevilgning av ressurser til å gjennomføre de konkrete
tiltakene.
Nytteverdi:
Nesbyen var i tidligere tider handelsstedet i Hallingdal, på 1800 tallet bodde
embetsmannstanden i Hallingdal i Nes. For de besøkende framsto «Næsbyen» med
et byaktig preg. Her var blant annet sorenskriveren, fogd, lensmann, prest, prokurator
og doktor. I tillegg til flere kjøpmenn som drev landhandleri og variert industri. Dette
satte selvsagt preg på området som nå er godt bevart arkitektur fra den tidsepoken.
Sentrumsutviklingen i Nesbyen har de siste 50 år beveget seg bort fra «Gamle Nes»

og området ved Rukkedalselva. Og Nes framstår heller ikke som handelssentrum av
Hallingdal i dag. Det er imidlertid like viktig å utvikle Nesbyen til et trivelig sted for de
som bor her i dag, og det er viktig å legge tilrette for handel og møteplasser for både
innbyggere og hytteeiere i kommunen. Vi ønsker å «løfte» sentrum til glede for
Nesningene og besøkende.
Prosjektet har resultert i konkrete planer for et Universell utformet torg i
Nesbyen. Dette er svært aktuelt da veldig mange savner dette i dag. Det vil bli
et tilholdssted for besøkende, beboere i området, barn og unge og besøkende
til forretningssenteret i Nesbyen.
Organisering:
Prosjektleder: Ann Jørgensen
Prosjektmedarbeider: Torunn Bekkeseth, teknisk etat, Plankonsulent
Politisk deltakelse på ekskursjoner, møter etc.
Samarbeidsparter: Nesbyen forretningssenter, Rukke Sparebank, beboere i området.
Barn og unges kommunestyre ( uttalelse på tegninger)

Økonomi:
Prosjektmidler fra KMD
Deltakelse fra kommunen i form av arbeidstid.
Deltakelse fra politikere og andre til en dags ekskursjon til Brumenddal.
Prosess:
Prosjektet ble gjennomført ved at en hadde et tett samarbeid med landskapearkitekt.
Det har vært gjennomført møter, registreringer av behov og ønsker ved å «gå opp
plassen». Dette har vært med beboere i områder, politikere, og eiere av forretninger
og annet i sentrum av Nes.
Egne møter hvor en speislt har hatt fokus på universell utformin av sentrum av
Nesbyen.
Ekskursjon til Brumenddal. ( 15 deltakere)
Selve prosessen har vært positiv. Media har satt dette på dagsorden, politikere har
fått mere informasjon om universell utforming, brukermedvirkning i form av møter og
ekskursjoner.

Utforinger er nå å få skaffet midler til gjennomføring.

Vedlagt:
Planbeskrivelse, kostnadsoverslag og Landskapsplan

