Småbyen Spydeberg kick off 20. Januar 2014
Det var hele 87 personer som deltok på dette møtet.
Møtet ble åpnet av ordfører Knut Espeland. Han trakk linjene tilbake til næringsutviklingsmøtet for 2,5 år siden. Dette betydde fokus på sentrumsplanen som ble presentert
september 2012. Sentrumsplanen legger opp til at Spydeberg skal ha en fortsatt stor
befolkningsvekst og mye skal fanges opp i sentrum, med 650 nye boenheter, det blir
definitivt Småbyen Spydeberg.
Han trakk også opp behovet for et serviceområde som kan betjene all den næringsveksten
som forventes å komme til Holt Industriområde, som er Indre Østfold regions store
næringslivssatsing i årene fremover.

Tom Åge Myhren fra Lucky Næroset, livsgnistrer og oppmuntringstilsyn, fortalte med humor
om hva man kan gjøre sammen for å oppnå det man vil.
Han henviste til Telemarksforskning sitt arbeid, "Suksessrike distriktskommuner", som gir et
godt bilde av hva som må til for å lykkes.
Han ga også tilhørerne et helt nytt begrepsapparat, f.eks.:
ISO = Internasjonal standard for oppmuntring
Raushetsplikt
Sytefelt = område du blir henvist til etter to gule eller ett rødt kort for negative utsagn.
CopyRight = Right to Copy
Ledelse = Le, del og se
Han understreket dessuten viktigheten av å ha felles samlende visjon og verdier, som skal
lede til; Kollektiv
Kraft
Kreativitet

Jan Gander, leder for interimsstyret i Småbyen Spydeberg oppsummerte og takket Tom Åge
for et inspirerende foredrag.
Deretter ga Jan Gander en situasjonsbeskrivelse om prosjektets status. Han understreket at
forventningen ikke kan være; at her vil noen få gjøre mye for resten, men det vil kreves et
bredt engasjement fra mange og ingen bør forvente at noen andre gjør jobben.
Småbyen Spydeberg skal være et andelsselskap/samvirkeforetak som skal:
– Være en drivkraft i å samordne aktiviteter mellom ulike aktører i Spydeberg som
fremmer opplevelser, næring og handel.
–

Bidra til å øke Spydeberg sentrums attraktivitet som en livlig småby.

–

Være representert i andre prosjekter i Spydeberg som driver med tettstedsutvikling.

–

Bidra til å øke Spydebergs attraktivitet som bo- og næringsområde.

Vi har i dag et interimsstyre, 26. Februar 18.30, vil vi ha et stiftelsesmøte for å etablere
selskapet og velge styre og arbeidsform. De som allerede har meldt seg som andelseiere
eller gjør dette på hjemmesiden www.smabyen.spydeberg.no innen 20. februar, vil i forkant
av stiftelsesmøte motta innkalling og stiftelsesdokumenter.
Samvirket blir demokratisk styrt og andelen skal koste kr. 1.000,-. Eierandelen tilbakebetales
ved utmelding eller oppløsning.
Småbyen Spydeberg vil være et samarbeid mellom kultur, handel og næring;
handelsstanden og næringsforeningen legges ned og går inn i Småbyen Spydeberg.
Viktige arrangementer i 2014 vil være: Miljøuka, Rockefestivalen og 200 årsfeiring for 1814.
Kommunen og sparebanken bidrar sterkt til driften de tre nærmeste årene, men de har en
forutsetning at dette blir matchet med tilsvarende midler fra handel og næringsliv. Derfor er
det viktig at så mange som mulig blir med på spleiselaget.
Det ble under møtet tegnet 47 nye andeler, så totalt er vi oppe i 62 andeler.
Møtedeltagerne ble til slutt oppfordret til å være gode ambassadører for Småbyen
Spydeberg, og bidra til aktivt til flere medeiere.
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