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Publisert 13.04.2010 av Randi Røinaas Lomeland

Solen skinte over Byglandsfjord da bygdefolk og prosjektledere fra
Danmark, Sverige og Norge var samlet til partnermøte og LISA-
konferanse helga 9. - 11. april.

- Norska Evje visade sig från sin bästa sida, berg, fjordar och ett strålande
soligt vårväder! Kul att träffa alla igen på konferensen och att få inspiration av
alla lokal förmågor och deras olika projekt. Slik oppsummerer Lena Hagman
konferansen. Hagman er landsbygdsutvikler i Hylte kommun i Sverige hvor Torup og
Unnaryd er utvalgte LISA-bygder. 

Hun var en av 58 deltakere på LISA-konferansen på Byglandsfjord/Evje 9. - 11.
april.  Et eget partnermøte i LISA ble avholdt fredag kveld og lørdag formiddag, før
konferansen startet lørdag etter lunsj. Lokale utviklingsplaner var hovedtema for
konferansen som kunne by på faglige innlegg og praktiske eksempler. 

Per Gunnar Røe fra Universitetet i Oslo holdt foredrag om viktigheten av
sosiokulturelle stedsanalyser i lokal planlegging. I følge Røe er et steds
omdømme/rykte like viktig som det fysiske bomiljøet. Menneskers sosiale prosesser
- som handling, bakgrunn, nettverk og relasjoner  - er viktig å ta hensyn til
i stedsutvikling, og bildet av et sted blir skapt, bekreftet og justert i kommunikasjon
mellom mennesker. Det eksisterer derfor til enhver tid mange ulike versjoner av
stedet, men noen dominerer (myter og diskurser). Mange ulike interesser må
avdekkes når man jobber med lokal planlegging og stedsutvikling, og det er viktig å
avklare disse i arbeidet med lokale utviklingsplaner. 

Margareta Ivarsson er leid inn som prosessleder for svenske partnere i LISA,
og delte sine erfaringer fra folkemøter i de svenske LISA-bygdene. 

"Vi kan og vi vil - og folk frå Eikefjord får det til" - var budskapet fra de to ildsjelene
Brigt Samdal og Per-Øyvind Sørbø, som gjennom kreativitet og galskap har snudd
pessimisme til optimisme i bygda Eikefjord i Sogn og Fjordane. Mer om Eikefjord på
www.eikefjord.net.    

Eksempler på lokale utviklingsplaner fra Danmark (Skive kommune) og Sverige
(Varbergs kommun) ble også presentert under konferansens dag 1. 

Søndagen var partnerne på ekskursjon i norske LISA-bygder. Det startet med
orientering om plansmia som ble gjennomført på Evje for å involvere innbyggerne i
planlegging og utviklingen av Evje sentrum. Videre gikk turen til Røyland gård på
Engesland - hvor det i tillegg til lunsj med lokale råvarer - ble informert om LISA-
bygdene Engesland og Herefoss i Birkenes. 

Norsk prosjektleder for LISA, Svein Øderud ved Knutepunkt Sørlandet
oppsummerer konferansen slik: 
- Jeg er veldig godt fornøyd med konferansen og føler den ga et godt faglig
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utbytte for deltakerne. Samtidig som det ble knyttet mange verdifulle
kontakter. 

For å se bilder fra konferansen, klikk på se flere bilder under
ingressbildet øverst. 

Tekst og foto: Randi Røinaas Lomeland
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