Referat fra samarbeids- og informasjonsmøtet med undergrupper og grupper i
regi av Bygdautvalget på Skåbu fjellhotell, 04.02.20.
Deltagende:
René, reiselivsgruppa
Sjur, GM maraton
Heidi, Liv Lågå
Per Steinar, Liv Lågå og Sentrumsgruppa
Anna Lena: Skytterlaget
Eldrid, Kulturgruppa for barn og ungdom
Synne, Digitale medier
Ivar, kulturminnegruppa
Pål Hallvard, Steil og Skåbu fjellmaraton
Randi, Bygdahuset
Nils, Bygdahuset
Unni, Soknerådet og Bakkestugu
Bygdautvalget ved Linn, Lars, Malin, Per Johan, Jannicke

Linn skriver et mer utfyllende referat som hektes på dette.

Referat fra work-shoppen:
Svar på flg spm:
1. Skåbu som merkevare; hvorfor skal man besøke, bli boende, flytte til Skåbu? Hva gjør bygda
attraktiv?
2. Hvordan skal vi effektivisere undergrupper? Noen slås sammen, samarbeide, nye grupper?
3. Hvordan skape en kultur der vi inkluderer og heier på hverandre.

Deltagere deles i 3 grupper, jobber sammen i 20 min, og vedlagte svar ble presentert:
1. Besøk: Natur, friluftsliv, naturopplevelser, Bakkestugu, historie, kultur, kulturstier, jakt &
fiske, mat (ureist mat)
Bli boende: arbeidsplasser, skole, småbruk til salgs, butikk, attraktive tomter, sentral
beliggenhet i Norge, FIBER, friluftsbarnehage og skole (dette er et ønske), flere møteplasser,
åpent kontorlandskap, flere bussavganger og i helger.

Forbli attraktiv: Bruke Jotunheimen mere aktivt, jobbe for å selge inn muligheter, skilting til
bl.a. Jotunheimvegen og at det er kort vei – kjør om Skåbu – stopp i Skåbu.
Øke samarbeid med destinasjonen rundt oss slik at folk må kjøre gjennom Skåbu, Aktiviteter
som kultursti/vandring, fjellturer (alle årstider), hundekjøring, etc.
Vi kan utdanne guider og historiefortellere, fjellturer, randone etc.

2. Mer spesifiserte grupper.
Næringslivsgruppe – slå sammen sentrumsgruppa, reiseliv, ha med repr. Fra skole og
barnehage
Bygdautvalget kalle inn til møte med lokale politikere, samt sette dato for 2 felles
samarbeidsmøter i løpet av året.

3. Vi arrangerer foredrag om vertskapsrollen
Fremsnakker hverandre
Definerer hva slags bygd vi ønsker å være gjennom bl.a. vertskapsrollen, men også hvordan vi
skal ha det sammen.
Motivere til å være med på dugnad og møte på årsmøter etc.
Lage felles arenaer for idemyldring, drøfting..

