Forprosjekt Framtid på Karlsøya – forprosjekt i regi av Utviklingslaget på Karlsøya


Hvordan kan vi jobbe for ei god fremtid på Karlsøya? Hva bør vi prioritere?
INVITASJON TIL ALLE INNBYGGERE OG FRITIDSBEBOERE PÅ KARLSØYA

Møte for informasjon og diskusjon fredag 2.desember kl 16:30 – 19:00 på Gammelskolen

Utviklingslaget starter nå opp « forprosjekt stedsutvikling på Karlsøya. Målsetningen med arbeidet er å få til et samlende og fornyende arbeid for Karlsøyas framtid. Vi ønsker spesielt å se på hvordan øya historie kan brukes i utvikling.

PROGRAM
Velkommen! Leder i Utviklingslaget innleder om bakgrunn og mål med prosjektet.

Kl 1640 	«FYSISK STATUS» PÅ KARLSØYA: AREALPLAN, VERN OG UTVIKLING
Arealplanlegger Robert Larsen orienterer om kommunens arbeid med arealplan. Status for arbeidet på Karlsøya. Spørsmål og innspill!
	Orienterer om vernesaken: Skjøtselsplan – mulighet for påvirkning!
	Orientering om Troms fylkeskommune tilbud om å bidra i arbeidet. Se på analyse av bygningsmiljø som var gjort i 1982. Hva er ønsker og behov i dag? 

PAUSE 1745 - 1800

Kl 1800		MULIGHETER PÅ KARLSØYA: HVA KAN VI GJØRE, HVA SKAL VI PRIORITERE?
Presentasjon av Utviklingslagets forslag til prioriteringer i prosjektet – som et utgangspunkt for diskusjon:

	NÆRING KULTUR OG OPPLEVELSE:
Se på muligheter gjennom kultur og opplevelse. Presentasjon eksisterende bedrifter og aktiviteter med deres framtidsplaner.  Nye ideer. Samarbeid med reiselivsgruppa i kommunen og andre partnere. 


	LANDBRUK
Hva er fremtidsutsiktene? 

 
	FRITIDSBEBYGGELSE OG FRITIDSBEBOERE
Utviklingslaget mener at arbeidet med å få flere fritidsbeboere til Karlsøya er viktig. Hvordan kan vi arbeide for å få det realisert, og hva vil passe på Karlsøya? 


Utviklingslaget håper at folk vil engasjere seg og være med å påvirke hva vi skal prioritere og hvordan vi skal arbeide fremover. I prosjektperioden vil informasjon fra prosjektet både bli lagt ut og hengt opp på vegg på Butikken. Vi vil også henge opp en «forslagskasse» slik at dere kan levere forslag og synspunkter. Vi håper dere vil komme dit for å se på hva prosjektet utover vinteren skisserer som konkrete utviklingsmuligheter, diskutere i lag og bidra med synspunkter!

Dere kan også ta direkte kontakt med:
Leder i Utviklingslaget Tove Hansen:	 tove.p.hansen@troms.vgs.no TLF 414 12855
Prosjektleder Hilde Johnsen:		hildejohnsenster@gmail.com   TLF 957 04946


