FORUS MOT 2030
Nabo- og beboersamling 9. mai 2017
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1. Bakgrunn
Bakgrunn for samlingen

innspillene fra beboerne kan tas inn i planen. En del innspill kan også falle ut fordi de
ikke treffer i forhold til planens overordnede nivå.

Kommunene Sola Stavanger og Sandnes
planlegger i fellesskap Forus gjennom planen som kalles IKDP Forus. Som en del av
planarbeidet inviterte kommunene til en
nabo- og beboersamling på Tvedt-senteret
9. mai 2017. Kommunene hadde vedtatt en
hovedretning for planarbeidet. Nabolagsseminaret ble holdt i fasen mens administrasjonene jobbet med planforslaget.
Målet var å få innspill fra
beboerne om hva de ønsker
Forus skal være for fremtiden.
Hva savner de og hva liker de
med Forus? Hvordan skulle de
ønske at Forus så ut og fungerte i fremtiden? Innspill fra
beboerne skal tas med videre
inn i utformingen av Forus
planen.
Beboernes innspill vil bidra til
å begrunne løsninger i planen
eller å justere kursen innenfor
tema som de bør ha særlige
forutsetninger for å mene
noe om. Det er nyttig for
kommunene og planleggerne
å få innsikt i hvordan de som
bor og lever på og ved Forus
tolker sitt nærområde. Det er
også de som skal leve videre
med de første resultatene
planen gir.
Deltakelse skaper forventninger om resultater. Alle innspill
som gis til planarbeidet vil bli
vurdert. I sammenstillingen av
innspill fram til et planutkast,
vil det pågå en prosess for
å komme fram til de løsningene som best tilfredsstiller
målene for planarbeidet. Det
er derfor mulig at ikke alle

Selv om planen har tidshorisont fram til
2040, spurte vi om resultater fram mot 2030
i dette seminaret. Det gir deltakerne grunnlag for å tenke både fram i tid og samtidig
en tidshorisont som de lett kan forholde seg
til.

Ditt Forus i framtiden
Nabo og beboersamling

Kjære nabo og beboer ved Forus
Vårt motto er: Det skal være godt å være på
Forus! Men hva innebærer det? Vi ønsker
å høre hva som skal til for at Forusområdet
blir en fint sted å være for deg, hva som skal til for at du ønsker å bo, jobbe og reise til
Forus, hvordan de grønne områdene bør se ut og andre tema som er viktige for deg.
Tirsdag 9. mai kl.17.00 inviterer vi deg som bor ved Forusområdet til dialog og
hyggelig samvær på Matsalen på Tvedtsenteret. Ansatte i kommunene Sola, Sandnes
og Stavanger som jobber med Forus-planen vil ønske deg velkommen og høre hva
dine tanker er om hvordan det kan bli på Forus.

Hva skjer i møtet?
Professor i kreativitet, Erik Lerdahl, vil lede
oss gjennom dialogen. Alle som kommer får
anledning til å uttrykke sin mening, høre
hverandres meninger og diskutere med de
ansatte i kommunene.

Program for dagen
17.00
17.15
17.30
18.00
19.30

Enkel matservering før vi starter
Velkommen! Prosjektleder Marit S. Storli forteller kort om Forus-planen
Hvordan er det å være nabo til Forus i dag?
Dine tanker om hvordan Forus kan bli i framtiden
Ordfører Ole Ueland (Sola), Stanley Wirak (Sandnes) og
Christine Sagen Helgø (Stavanger) kommer for å motta innspillene
20.00 Oppsummering og takk for i dag!

Lurer du på noe?
Ta kontakt med prosjektleder Marit S. Storli på telefon 51 50 85 62
eller via e-post: marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.no
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Program for samlingen
Totalt var det rundt 30 personer tilstede på
samlingen. Dagen ble ledet av Erik Lerdahl,
professor i kreativitet. Medlemmene i prosjektgruppen for IKDP Forus deltok i gruppene for å bidra når deltakerne trengte støtte
for å komme videre med sine innspill. Først
fikk deltakerne høre litt om Forus-planen.
Deretter ble de fremmøtte satt inn i gruppearbeid med grupper på 4-5 deltakere.
De så først på styrker og utfordringer med
dagens Forus. I tillegg kom de med forslag til
forbedringer som ville gjøre Forus området
bedre.

om hvordan denne beboeren syklet fra sitt
hjem til et kjerneområde på Forus, der han/
hun arbeidet. De skulle skrive om hvordan
denne beboeren syklet til jobben og hvilken
trasé han/hun valgte, hva beboeren så og
opplevde på veien, hvordan kjerneområdet
så ut, hvordan beboeren benyttet seg av
området før/ etter jobb og i arbeidstiden og
hvordan han/hun samhandlet med andre i
kjerneområdet.

Etter å ha skrevet historier som sirkulerte
rundt bordet, plukket de ut de mest interessante punktene fra scenariene og skrev
det over på klistrelapper. Alle punktene ble
organisert i hovedgrupper. Gruppene skulEtterpå fikk gruppene et sett med bilder som le deretter bli enig om fem hovedgrupper
kunne vise elementer fra et fremtidig bo- og til tema for scenariene. Etter det skrev de
næringsområdet. Bildene ble plukket ut med utfyllende kommentarer på hver av disse
basis i resultater fra en tidligere, åpen scena- fem temagruppene og plukket ut bilder som
riosamling om Forus august 2015. Deltakerne passet til disse temagruppene. Alt ble klistret opp på A0 plansjer. Resultatene ble til
plukket ut de bildene som de opplevde som
mest interessante basert på de styrker, utfor- slutt presentert i plenum for ordførerne
fra Sandnes og Sola, Stanley Wirak og Ole
dringer og forbedringer de tidligere hadde
Ueland. Ordfører i Stavanger, Christine
poengtert.
Sagen Helgø ble forhindret fra å delta.

I andre del av samlingen arbeidet gruppene
med scenarioarbeid, der de skulle skrive om
en ønsket fremtid for Forus i 2030. Halvparten av gruppene skrev historier om en barnefamilie som bor i Forus-området og som
skulle oppsøke et kjerneområde på Forus i
fritiden for å få gode opplevelser. De skulle
skrive om hvilke attraksjoner og steder de
oppsøkte, hvordan de kom seg dit, hva de så
og opplevde på veien dit og hva de opplevde og gjorde på stedene de oppsøkte.
Den andre halvparten av gruppene fikk et annet utgangspunkt. De skulle være en beboer
som bodde i området rundt Forus og skrive

I det følgende vil vi nå gjennomgå resultatene fra samlingen. Disse har vært bearbeidet og satt sammen til denne rapporten av
prosessveileder Erik Lerdahl.
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2. Forus i dag –
styrker og utfordringer
Det er et stort potensial for fremtidig utvikling av Forus. Deltakerne poengterer at
Forus har en god beliggenhet og er lett
tilgjengelig med bil utenom rushtidene.
Samtidig er det for store avstander internt i
området, lite optimal infrastruktur og transportløsninger. Det er for få grønne lunger,
mange kjedelige fasader og en mangel på
attraktive møteplasser. Utenom handel er
det få eller ingen aktivitet etter arbeidstid, området er da «dødt». Flere deltakere
nevner også at det er et kompetent og stort
næringsområde, men at det er en for ensrettet monokultur med store teknologibedrifter. Flere på påpeker også at Forus har en
uklar identitet og lider litt under manglende
samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Beliggenhet og tilgjengelighet
Forus har en sentral beliggenhet i forhold
til byområdene og regionen. Det er knutepunkt mellom Sola, Stavanger og Sandnes.
Det ligger tett på Sola flyplass og motorveien. For den som kjører bil, blir Forus derfor
lett tilgjengelig utenom rushtider. Det er
mange parkeringsplasser og god plass. Det
ensidige fokuset på biltrafikk fører samtidig
til at det er store avstander internt i området mellom butikker, arbeid og bolig. Det
er mange store bygg og mange flate parkeringsplasser som opptar mye areal og gir
store avstander. Området har en dårlig
tilgjengelighet for gående og du må kjøre
bil for å komme fra et område til et annet
område. Det er liten utnyttelsesgrad av området. Det er lite trivelig å være fotgjenger,
syklist og bruker av kollektivtrafikk. Uten bil
kan det også være vanskelig å orientere seg.

Infrastruktur og transportutfordringer
Forus har flere transportutfordringer. Det er
for lange bilkøer og trafikk-kork morgen og
ettermiddag, når arbeidstakerne kommer
til eller drar fra området. Trafikken skaper
stress, oppleves kaotisk og farlig og lager
mye støy. Lyden fra motorveien er sjenerende for de som beveger tett opp til den.
Selv om det er en god del busstilbud, er det
totalt sett et utilstrekkelig kollektivtilbud.
Det er et spesielt dårlig busstilbud enkelte
steder. Det savnes økt hyppighet og mer
spredning på bussrutene. Infrastrukturen er
ikke tilrettelagt godt nok for kollektivtrafikk. Det mangler togstopp og det er ofte
for langt å gå til bussholdeplasser. Det burde
være tettere bebyggelse langs kollektivtraseer. Bussveien kommer og det vil forbedre
situasjonen. Samtidig vil ikke bussveien løse
alle disse utfordringene. Bompenger som
betales går for lite tilbake til forbedring av
kollektivtrafikken.
Det er enkelte flotte gang- og sykkelveier,
men totalt sett er det få sammenhengende
gang- og sykkelveier. Det gjør det mindre
attraktivt å bevege seg til og fra Forus og internt i Forus ved hjelp av kollektiv og sykkeltrafikk. Gangveier og sykkelveier til skolen
burde sikres bedre og være triveligere.
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Få grønne lunger og manglende
helhetlig estetikk
En styrke ved Forus er at det fortsatt er en
del grønne områder på Forus, slik som et regional grøntdrag fra Sandnes over Skadberg
til Hafrsfjord. De er ikke utnyttet godt, og
har forbedringspotensialer. Særlig på Forus
Vest er det få grønne lunger og de få som er
må tas vare på og forbedres. I tillegg savnes
det grønne korridorer langs gang og sykkelveier og grønne områder lett tilgjengelig for
beboere og næring, slik som parker. Det er
vanskelig atkomst til sjø og Foruskanalen.
Det burde være flere åpninger og koblinger
til sjøen som inkluderer å få en sammenhengende turvei langs sjøen og ut til Forus.
Kanalene på Forus er lite synlige og burde
løftes frem, ved å heve vannspeilet. Kraftledninger enkelte steder forringer bomiljøet.
Det er mange bygg på Forus som har et lite
attraktivt ytre og gatene er utilstrekkelig
belyst på kveldstid. Lite tiltalende fasader
og gater gjør det mindre trivelig å sykle og
bevege seg i området. Flere deltakere savner
litt mer fokus på estetikk, der man også tar
i bruk kunst for å løfte området og har en
mer tiltalende belysning.

Manglende møteplasser
Forus har få hyggelige møteplasser. Det er
lite kafeer og få trivelige uterom, særlig på
Forus Vest. Deltakerne savner lekeplasser
og flerbruksarealer for sosiale møteplasser.
Det er en manglende sosial infrastruktur for
skole og barnehage. Det er ikke et optimalt
bomiljø flere steder og det savnes boområder for ulike aldersgrupper.

Gode handelsmuligheter og få
aktivitetstilbud
En styrke med Forus er at det er gode handelsmuligheter med flere kjøpesentre som
er lett å komme til med bil. Der det er det
mange butikker samlet og du kan få kjøpt
det meste du trenger. Bortsett fra handel
er det like fullt få aktivitetstilbud på Forus
som gjør området attraktivt på kveldstid og
i helgene. Golfbanen, som også er en grønn
lunge, fremheves som positivt sammen med
travbanen. Området trenger flere aktivitetstilbud og attraksjoner som tiltrekker folk,
bortsett fra handel på kjøpesentre. Det er
nærmest dødt etter arbeidstid, det virker da
som en «spøkelsesby». Deltakerne savner
ulike aktivitetsarenaer slik som for eksempel
badeland, go-cart bane, åpne bondegårder
og ridestier langs travbanen som vil trekke
til seg familier.
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plasser. Å ha rene næringsområder er litt
utdatert, en bedre blanding vil skape mer liv
på Forus på kveldstid. Her inngår tilrettelegging av små nærbutikker og kafeer.

Uklar Forus identitet
Flere deltakere påpeker at Forus har en
uklar identitet. Det er ingen som er
Forus-bu, folk er enten Sandnes-, Stavanger- eller Sola-bu. Det mangler en positiv
Forus identitet som et sted, og ikke bare et
næringsområde. Beboerne rundt er for lite
involvert i utviklingen av Forus. Det er behov
for å få avklart områdets status regionalt
og utvikle en kulturell identitet. Historikken
til Forus er til dels glemt, slik som den gamle flyplassen og hvordan området så ut før
utbygging.

Stort, kompetent men ensrettet
område for næring
Forus er et stort og kompetent næringsområde, fremhever flere deltakere. Det er mange høyt kompetente arbeidsplasser på Forus.
Det har et multikulturelt og internasjonalt
miljø, med mange store aktører med moderne og store bygg. Det er energiproduksjon
på Forus samt et avansert anlegg for søppelhåndtering.
Det påpektes samtidig at det er et lite
«mangfold» i næringsvirksomhet på Forus.
I en tid med omstilling, fornyelse og rasjonalisering av eksisterende bransje (oljen), er
det ikke tilrettelagt for mer variert arbeidsliv. Det kan gjøre Forus mindre attraktiv og
aktuell for lokalisering av nye næringsvirksomheter. Det er for eksempel få lege- og
tannlegepraksiser og mangler arenaer for
små gründermiljøer og ungdomsbedrifter.
Det er et arbeidsliv som til dels er engelskdominert og det er for det meste teknologibedrifter.
Som del av en ensrettet kultur er det store
områder med kun arbeidsplasser. Det burde
vært mer en blanding av bopel og arbeids-
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Den uklare identiteten har også med at det
er til dels lite samarbeid på tvers av kommunegrensene. Et par deltakere nevner at
en storkommune ville gjort utviklingen mer
målrettet og koordinert. Det er samtidig
spenninger mellom tidligere og nye behov
og en restriktiv plan som kan hemme utviklingen av Forus. Det er viktig å involvere
beboere og næringsaktører før planer
«hugges i stein».

3. Visjon for Forus 2030
I det følgende kommer et scenario for Forus
i 2030, basert på forslagene til deltakerne på
beboersamlingen. Dette scenariet tar utgangspunkt i en ønsket utvikling for beboerne, der Forus er attraktivt og står sterkt i
2030. Bildene er de som mange valgte for å
illustrere framtidens Forus.

Komplett bo- og arbeidsmiljø
I 2030 er Forus et moderne knutepunkt der
alle daglige behov til beboerne er innen 10
minutters gange. Dette inkluderer dagligvarebutikker, skole, barnehage, grøntområder, lekeplasser, frisører, kollektivpunkter,
stasjoner for henting av delebiler og -sykler,
helsetjenester og eldresenter. Forus er oversiktlig, du vet hele tiden hvor du befinner og
kan lett forflytte deg med sykkel eller kollektivt til et annet område. Alle tilbud er lett
tilgjengelig. Det er små bokollektiv for ulike
aldersgrupper. Jobb og privatliv er godt integrert, med fleksibel arbeidstid. Godt arbeidsmiljø og reise fra og til arbeid står sentralt;
transport og logistikk er tilrettelagt for det.

pulserende område fra morgen til kveld. Det
er mange gode møtesteder på tvers av alder
som fungerer som arena for «mingling». For
de som jobber på Forus er det mange steder
du kan spise god lunsj, enten det skjer på
utekafeer eller i felles kantiner. Det er nærliggende parker og grønne lunger du kan
bruke til pauser og rekreasjon. Du kan lett
ha kjappe og effektive møter med personer
av ulik kompetanse. Det er gode fasiliteter
for å møtes i arbeidet, som inkludere moderne møtelokaler og utstyr til å visualisere
ulike forslag til løsninger. Uansett hvor du
er på Forus er det lett å koble seg på skjermer for videokonferanse, og få raskt svar på
spørsmål fra inn- og utland.

Variert aktivitetstilbud
På Forus er det tilrettelagt for en rekke
forskjellige aktiviteter, både inne og ute. Det
er områder med treningsapparater for alle

Gode møteplasser i arbeid og fritid
Forus har flere kjerneområder med kafeer
på gateplan som benyttes både dagtid og
kveldstid, både av folk som arbeider i området og beboere i nærområdet. Det er et
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aldre, treningssentre for både kropp og sinn
er nært knyttet til arbeidsplassene. Noen
uterom kan brukes til store aktiviteter slik
som festivaler. Det er et allsidig aktivitetstilbud for flere aldersgrupper som kan brukes
både i arbeidstid og etter arbeidstid, slik
som kajakkpadling i kanalene, golf, tai chi,
klatring osv.
Det er aktivitetssentra som tiltrekker omkringliggende beboere til Forus på kveldstid
slik som badeland, kino, virtuelle spillesteder, lekeparker, bondegårder osv. Det
er egne aktivitetshus for ungdom. Det er
kommet flere scener for forestillinger samt
utstillingsområder der kunst er utstilt. Du
kan alltid vite og få beskjed om ulike aktiviteter som passer til dine preferanser. I tillegg
er kunst utstilt rundt omkring på Forus.

Grønt miljø
Forus har fått mange små og store grønne
lunger. Det er attraktive parker der du kan
finne ro og rekreasjon. Det er dammer og
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våtområder rikt på fugleliv, dyreliv og insektliv. Vannspeilet er hevet, kanalene er
synlige og et par av dem er tilrettelagt for
padling. Det er også god tilgang til fjorden,
med badestrender, flytebrygger og plass til
å leke og hoppe i sjøen. Det er noen flotte
sammenhengende turveier langs sjøen og ut
til Forus som veksler mellom å passere parker, boliger og næringsbygg. Det er organisert et par kolonihager på Forus området.
Det er grønne drag og korridorer der folk
forflytter seg inn og ut av Forus, ikke minst
langs gang- og sykkelveier. Flere av fasadene
er grønne med vekster. Generelt er det ren
luft, lite støy og behagelig å forflytte seg
enten det skjer til beins, sykkel eller førerløse busser og biler.

Urban utforming
Flere områder på Forus har fått en urban
utforming, med torg som har rasteplasser,
rennende vann og kafeer. Dette gjelder
særlig i kjerneområder der kollektivtrafikken passerer. Disse er åpne på kvelden. Det
er flere byrom både med og uten tak der
det er plass til å sitte alene eller med andre
og være på nett. I disse byrom er det også
løpende utstillinger og kafeer på gateplan.
Mange arbeidsplasser er integrert med torg,
sammen med butikker og handel. Aktivitetene til bedriftene er synlig fra utsiden og
er en del av det urbane uttrykket. På grunn
av færre biler, har flere tidligere parkeringsplasser blitt omgjort til annet bruk slik som
små parker med lekeplass for barn. Parkeringsplasser går ellers over mange plan eller
er nederst i bygg med flere plan. Næringsbyggene har en tiltalende fasade og er fint

opplyst på kvelden, slik også veier er. Flere
steder er det kunst på murvegger, i rundkjøringer og parker. Den urbane utformingen
gjør det attraktivt og fint å oppholde seg i
området.

Effektiv og miljørettet transport
På Forus er det miljøvennlig transport og
høyverdige kollektivløsninger. Transportløsningene gir god logistikk, høy funksjonalitet
og bidrar til å gi mest mulig effektiv arbeidstid. Det går for eksempel førerløse miljøbusser i ekspress fra Sola, Sandnes, Stavanger
til Forus. De har hyppig avgang, og reisen er
rimelig og attraktiv med gode rutenett. Et
spleiselag mellom eierkommunene og et aktiv næringsliv gjør det mulig å stadig utvikle
og forbedre rutenettet. Du kan lett skifte
mellom førerløse buss, førerløs bil og sykkel
på reiseruten. Med smart teknologi vet du
alltid lett ut hva slags transport du har tilgjengelig. Det er færre biler på veiene. Når
man bruker bil er det vanlig med bildeling
og førerløse biler. Bilene er lite forurensende
og lager lite støy. Det er laget skjerming for
motorveien i forhold til støy.

Det er sikre parkeringsbåser for sykkel med
ladestasjoner basert på solcelle for smartsykkel. Sykkelen holder deg tørr og varm når det
regner og blåser. Det er også stoppesteder
som er beskyttet for vær og vind der du også
kan ha kjappe nettmøter med andre. Det er
også sykler som brukes mest i handel, såkalte
lastesykkel, samt førerløse biler. I tillegg brukes droner til forsendelse av lettere varer.

Moderne fasiliteter og heterogent
miljø
Det har kommet high-tech sentre på Forus
med gode fasiliteter for samhandling, printing
av prototyper og med kompetanse på rask
markedstesting. Det er et innovativt næringsmiljø med fokus på kunnskapsdeling og med
kobling til universitetet og utdanning. Disse
sentrene er til hjelp for både store bedrifter
og små gründerbedrifter, og har statlig støtte. Forus har en varietet av bedrifter selv om
teknologibedrifter fra olje og gassutvinning
fortsatt står sterkt.

Det har skjedd en transformasjon av gamle
bygg til nytt bruk. Nye bygninger er integrerte energisamlere og drivhus. De anvender
solenergi og andre gjenvinnbare energikilder.
Flere bygg har grønne fasader og tak. Det
skjer en fortetting og bygges i høyden langs
kollektivtraseer for å skape levende kjerneområder og optimalisere logistikk og infrastruktur.
Det er bilfrie og sammenhengende sykkelveier gjennom hele Forus helt fra Gandsfjord
til Skadberg og til Hafrsfjord. Du kan lett
sykle gjennom området eller til området og
det er lett å bevege seg i hele området med
sykkel. Du kan velge ulike traseer avhengig av tid og om reisen mest er transport,
mosjon og/eller rekreasjon. Sykkelveiene er
tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Tydeligere identitet
Forus har fått en avklart identitet og er ikke
lenger en «kasteball» mellom tre kommuner.
Både de som arbeider på Forus og bor i nærområdet identifiserer seg langt mer med området og er mer stolt av å ha en tilhørighet.
Trivselen ved å bo og arbeide på Forus er økt,
noe som gjør at de også snakker positivt om
området og bruker det langt mer.
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4. Tiltak for et bedre Forus
Basert på de styrker og utfordringer som er
avdekket med Forus og et ønsket scenario
for Forus i 2030 foreslås ulike tiltak som vil
kunne løfte Forus for beboerne i fremtiden.
Disse forslag til tiltak er hentet ut ifra to
kilder. For det første ble beboerne bedt om
å komme med forslag til forbedringer for
Forus slik det fremstår i dag. For det andre
er tiltak hentet ut ifra de scenariene som
presenterte. Flere av disse forslagene til
tiltak går inn i hverandre og bør sees i sammenheng.

5. Ha større krav til utnyttelse av tomtene
fra forvaltningen, i forhold til bygging i
høyden og ha grønne lunger, særlig i kjerneområdene.
6. Få økt hyppighet og mer spredning på
bussrutene på Forus, parallelt med introduksjonen av den nye bussveien.
7. Lage sammenhengende gang- og sykkelveier fra vest til øst, til og gjennom Forus.
8. Lage et program der man ser på hvordan
man kan tilrettelegge for flere aktiviteter på
Forus området på kveldstid og i helgene.

1. Ha et tverrkommunalt prosjekt der områdets status regionalt blir avklart og der man
utvikler en kulturell identitet for Forus.
2. Lage en plan for utvikling av urbane
kvaliteter for Forus, som vil trekke folk til
området og gjøre området mer attraktivt
for dem som arbeider der. Det inkluderer en
plan for utforming av møteplasser, flere spisesteder, kafeer på gateplan, kunstdekorasjon, penere fasader og små parker, særlig i
kjerneområdene. Dette inkluderer å få flere
bygg over dagens flate parkeringsplasser, få
parkeringsplasser over flere plan og gjøre en
del av dagens parkeringsplasser om til grønne lunger og sosiale møteplasser, ikke minst
i kjerneområdene.
3. Ha et grønt program for Forus området,
som viser grønne korridorer langs gang- og
sykkelveier og utvikle grønne områder lett
tilgjengelig for beboere og arbeidsplasser.
En del av dette programmet kan inkludere å
utforme en plan for kanalene, der de løftes
frem og vannspeilet heves som en del av å
skape et triveligere Forus. Det grønne programmet kan ha flere steg med kortere og
lengre tid for realisering.
4. Utforming av reguleringer som tilrettelegger for en bedre blanding av bolig og
næringsliv og flere nærbutikker samt andre
typer næringsvirksomhet på Forus, slik som
arenaer for gründere og ungdomsbedrifter.
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9. Vurdere mulige arenaer som kan gi mer
aktivitetstilbud på Forus.

Bidragsytere
Samlingen ble gjennomført i regi av prosjektgruppen for IKDP Forus i nært samarbeid med prosessveileder Erik Lerdahl som er
professor i kreativitet fra Høyskolen Kristiania.
Prosjektleder for IKDP forus, Marit S.
Storli, kan bidra med mer informasjon om
planarbeidet og bruken av innspillene fra
nabolagsseminaret. Ta kontakt på e-post:
marit.sletteberg.storli@stavanger.kommune.
no eller telefon 51 50 85 62.
Mer informasjon finnes også på nettsiden til
planarbeidet: https://ikdpforus.com/
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