GJESTEBUD
Ny kommuneplan - samfunnsdel
INVITER

ARRANGER

SEND SVAR

INVITER

Her er forslag til en kort invitasjonstekst som du kan sende til dine gjester.
Men skriv den gjerne litt om og bruk dine egne ord.
Hei
Jeg har sagt ja å være vert for et gjestebud. Arendal kommune skal lage ny
kommuneplan og ønsker innspill fra deg og meg. Kommuneplanen sier noe
om hva vi ønsker for fremtida. Hvilke drømmebilder har vi for framtida?
Vi er oppfordret til å spille inn det vi brenner for, og Arendal kommune vil
samle alt materiellet og bruke det i arbeidet med å lage ny kommuneplan.
Håper du vil komme (sted, dato og klokkeslett). Jeg byr på enkel servering.

ARRANGER

Du velger selv hva du vil servere gjestene dine. Husk at det gjerne kan være
enkel servering.

Hva skal vi snakke om?

Nedenfor er overskriftene for samtalene. Jobb med én overskrift om gangen.
La gjerne alle gjestene få tenke seg litt om et par minutter før dere deler med
hverandre. Som vert er det fint om du fortløpende skriver ned noen notater fra
samtalene. Da er det lettere å sammenfatte etterpå.

1. Hva liker du best med Arendal?
2. Arendal har valgt ut noen bærekraftsmål. Disse ser du på forsiden.
Velg noen av målene og diskuter:
Hva betyr de for deg og ditt liv i Arendal?
3. Hva kan kommunen gjøre for at Arendal skal utvikle seg i den
retningen du ønsker?
4. Hvem tror du må være med for å realisere mål og drømmer du har
for Arendal?

SEND SVAR

På gjestebudet hos meg ble følgende framtidsdrømmer for
Arendal trukket fram av en eller flere av oss:
……

Svar gjerne kort, og maks en side.
Husk å få med hvor mange dere var, alder, kjønn og postnummeret til
deltakerne.
Send svaret til postmottak@arendal.kommune.no senest 31. april
2019. Merk e-posten med "Ny kommuneplan-gjestebud".

