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Hvorfor skal vi bry oss?
• Verden i rask endring
• Nasjonale tendenser og statistikker 

- velferdsstaten under press
• Tromøy, ikke skjermet

- ensomhet, alle generasjoner
- utsatt ungdomsmiljø
- vanskelige familieforhold
- økte sosiale forskjeller
- …

Står vi sammen, 
får vi flere gode ting til å skje



Fra aktivitetshus 
til samskapingsaktør



Frivilligsentralenes utvikling

• «Sosialsentral» (1991-2005)

• «Nærmiljøsentral» (2005-)

• «Koordineringssentral» (2012-)

• «Samskapingssentral» (2019-)

• Håkon Lorentzen, Institutt for samfunnsforskning



Samskaping på Tromøy 

• Sett i et sosialt, nærings og bærekrafts 
perspektiv

• Finne felles løsninger på felles utfordringer
• Likeverdighet 
• Læringsprosess

- ingen har løsningene på forhånd



Ed Gillespie

«The future belongs to those 
who has a purpose bigger 

than themselves»







Vibeke Dehli
Prosjektleder
Tromøy fritidsforum

Ellen Dale
Prosjektleder
Tromøy frivilligsentral



Samskapingsprosjektet skal bygge opp 
samskapingsstrukturen og ivareta samskapingskulturen 

• Arrangere folkemøter – invitere til deltagelse
• Organisere grupper som jobber med saker som 

kommer opp på folkemøtene
• Invitere til kunnskaps- og erfaringsutveksling

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

Ellen Dale
Prosjektleder
Tromøy frivilligsentral



Sekretariat

Tromøyforum

Lag og foreninger Næringsliv Kommune Innbyggere

Arbeidsgrupper

Historie Kultur Kollektivtransport Mat Seniorer

Tjenester og tilbud på Tromøya



• Etablere Tromøyruta i samarbeid med AKT?

• Tromøyruta bør gå i åttetalls-ruter, med knutepunkt på 
Skilsø og Krøgenes. ( ev fergeforbindelse Kongshavn/ 
K.K.Lien og Hove)

• Rutene tilpasses fritidsaktiviteter, arrangement og andre 
behov. Forslag på ulike ruter som kunne tilbys er: 
Aktivitetsrute, Kirkerute, Godværsruta, Handlerute, 
Arrangementsrute etc… 

• Faste sjåfører som «kjenner» Tromøy og menneskene

• Holdningsendring, slik at Tromøyruta faktisk benyttes.

• Det bør minst være 2 minibusser, med plass til 22 personer.

Arbeidsgruppe:  

Tom Terjesen, Bussmagasinet
John Johnsen, Skilsøferga 

Ellen Dale, prosjektleder Tromøy frivilligsentral
Elin Manneråk Aase, Sandnes skole og Østre Tromøy 
vel Linda Pedersen Haugerud, Revesand vel

Harald Haugen, Haugenbuss

Kollektiv-
transport



Visjon
På Tromøy blir du servert attraktiv og 
bærekraftig mat, hvor enn du bestiller.

Mat



Hvorfor
• Øke bevisstheten for hva vi spiser
• En omstilling til mer plantebasert kost i et miljø- og 

bærekraftperspektiv
• For bedre læring, viktig at vi spiser
• For å unngå livsstilsykdommer, viktig med riktig 

kosthold
• For bedre livsglede, viktig at vi spiser, og gjerne 

sammen med noen
• For mer mening i livet, ikke spise mer enn vi må…

Hvordan
• Arbeidsgruppe for et helhetsperspektiv for Tromøy
• Kantinen på Roligheden skole og grendehus (som 

knutepunkt for den helhetlige satsningen)

Arbeidsgruppe:  

Hans G. Toreskaas (Hasse), rektor Roligheden skole
Unni Ødegård, SFO-leder Roligheden skole
Merete Haslund, Virksomhetsleder Kirkens bymisjon Arendal
Åshild Veråsdal, Kirkens bymisjon
Geir Jacobsen, Driftsleder, Kantine at Sam Eyde Videregående skole
Vibeke Dehli, prosjektleder Tromøy fritidsforum
Ellen Dale, prosjektleder samskaping / Tromøy frivilligsentral
Magrethe Svinøy, Smag og behag Bjellandstrand

Mat



Mennesker trenger mening i livet 
og i hverdagen. Samfunnet blomster 

når folk får bidra selv.


