AKTIVITETSLØFT-SEMINARET 2018 - GRUPPER
GRUPPENS SAMLEDE OVERSIKT: Øvre Romerike
Leder for gruppa: Egil Martin Dahlum
Intensjonsrunde 1: Øvre Romerike
Tiltak i nåværende handlingsprogram for 2018 – 2021 det er inngått intensjoner om å vurdere /
utrede i neste handlingsprogramperiode 2019 - 2022:
Prior- Tiltak
itet
«Romerikes råeste»
og friluftslivets uke.

HP-nr
A.3.2.a

Ansvar for første
kontakt
Nannestad

Samarbeidspartnere
Nannestad og FNF Intensjonsavtale
+ DNT

Flerkulturell
A.3.2.a
friluftsfest andre
steder i Akershus
Innvandrersvømming A.3.2.a

OOF tar kontakt
OOF og kommunene
med kommunene (Intensjonsavtale )
Kommunene tar
kontakt for

Ullenskaer kan vise hvordan dette
fungerer for andre kommuner

Bruke mer og bedre
Aktiv i Akershus

B.1.3.a

Kommunene og
organisasjoner
sender innspill

AFK, kommuner og frivillige
organisasjoner

Folkehelseuka i Nes
Sette fokus på
mangfold og
integrering
BUA utstyrssentraler

A.3.2.a

Nes inviterer
frivillige og
kommuner

Nes, Hedmarkskommuner og
Akershuskommuner

B.1.3.a

AFK utlyse midler til høsten?

Friluftsliv i skolen

B.2.1.b

Nes, OOF

Tur og kulturminner
på Øvre Romerike

Hytter i Eidsvol og
Ullensaker
Sammenhengende
stinett i Øvre
Romerike

DNT og kommuner?

Padling i Mjøsa og
Hurdalsjøen

??? Hero padling / FNF

DNT og kommunene
Nes kommune, Ullensaker, Eidsvol ,
Hurdal (Intensjonsavtale)
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Intersjonsrunde 2: Ørve Romerike
Nye tiltak det er inngått intensjoner om å vurdere /utrede for neste handlingsprogamperiode 2019 –
2022:
Prior- Tiltak
itet
Det er turlag i alle kommunene
i Øvre Romerike. Ikke alle er
med i DNT
Friluftsråd for Øvre Romerike
1
(Hvordan beholde
lokalkunnskapen)
Friluftsliv i skolen

Stier i Romeriksåsene
2
«Romerikes råeste» og
friluftslivets uke

3

Flerkulturell friluftsfest andre
steder i Akershus
Sammenhengende stinett i
Øvre Romerike

Ansvar for første
kontakt
NES kommune

Samarbeidspartnere

OOF

OOF tar kontakt med kommunene for
se på etableringen av et friluftsråd for
Øvre Romerike
OOF tar kontakt med kommune
Skolene i kommunene.
ØRU sak??
Nittedal, Gjerdrum og Nannestad og
Ullensaker + DNT

OOF

Nittedal og
Nannestad
kommune
Nannestad

OOF tar kontakt
med kommunene
Nes kommune ?
(DNT)

Nes skal forsøke å få de øvrige med i
DNT

Nannestad og FNF og DNT

OOF, kommunene og organisasjoner i
Øvre Romerike (turlag)
DNT og kommunene
Nes kommune, Ullensaker, Eidsvol ,
Hurdal

Tiltak det er enighet om å samarbeide videre om sendes innen 1. juli 2018 på e-post til:
post@afk.no merket «Innspill - Aktivitetsløftets handlingsprogram 2019 – 2022».
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