
 
Kjøreplan for dialogmøte «Møblering av Torget» 26. mars 2015 kl. 18 - 21 
 
Kl. 18.00 Velkommen – kort om bakgrunnen for invitasjonen, og rammene for møtet: Per 
  Morten Bjørgum og Astrid Skogseth Fuglesang 
Kl. 18.05 Bli kjent. Alle går rundt og hilser på så mange som mulig, fornavn og blikk kontakt 
Kl. 18.10 Faglig innlegg – rammene for innspillene: Ordfører Bjørn Arild Gram 
  Forprosjekt for å kartlegge behov for møblering av Torget i Steinkjer sentrum 
  Prosjektmål: Kartlegge behovet for fysiske tiltak på Torget i Steinkjer for å sikre god 
  og økt bruk blant innbyggere, handelsstand og arrangement. Bakgrunn/historikk. 
  Økonomiske rammer og tidsrammer. Arkitektur. Organisering og framdrift. Spille inn 
  noe om hva som er mulig. Hva som kan gjøres. Hva gjør de på andre torg i andre 
  steder i verden (Robert har bakgrunnsmateriale). 
 
  Underholdning  
 
Kl. 18.30- 20.30  Innspillsrunde – kaffe serveres underveis og i pause 
  Cafébord-prosess. Deler inn de som møter opp i grupper på 3 -6 personer (alt etter 
  hvor mange som kommer). Alle bordene har bordduker (plotter dem ut), der tema og 
  problemstilling står. Post-it lapper som innspillene skrives på, tusjer på hvert bord. 
  Hvis det er nok deltagere begynner alle ved hvert sitt bord. 
Kl. 18.30 – 18.35 innledning v/Per Morten og Astrid 
Kl. 18.35 – 18.45 kort kalibrering av Folkestemmen – noen påstander som de skal være enige 
   eller uenige i – folk flytter seg i lokalet, vi noterer. Se spørsmål på eget ark. 
Kl. 18.45 – 19.00 bord: gruppene gir innspill 
Kl. 19.00 – 19.15 bord: gruppene gir innspill 
Kl. 19.15 – 19.40 kaffepause 
Kl. 19.40 – 20.00 bord: gruppene gir innspill 
Kl. 20.00 – 20.20 bord: Gruppene skal sortere og kategorisere innspillene – og lage  
   overskrifter. Hvis det er tid, skal de også supplere med innspill, men mest 
   sannsynlig er det meste spilt inn da. 
 
  Cafébord: 

1. TEMA - Torget som en offentlig plass. Alle grupper kan møtes og uttrykke 
sin mening på Torget. Vi ser ofte at fakkeltog, demonstrasjoner, 
folkemøter osv. skjer her.  

 Hvordan skal vi gjennom god «møblering» av Torget sikre at dette 
skjer fortsatt – og at Torget blir en arena for den åpne og opplyste 
samtalen?  
 

2. TEMA: Fleksibilitet. Torget fungere godt for større arrangement med sin 
åpne utforming, men det er kommet signaler om at det er for stort til 
daglig bruk. Målet er å sikre fleksibilitet gjennom flyttbare ting som gjør 
det mulig å ha et åpent Torg ved større arrangement og lage soner/rom til 
daglig bruk.  

 Hvordan kan vi ved hjelp av installasjoner, skulpturer, benker osv. 
skape mindre «rom» på Torget?  

 
3. TEMA: årstidsperspektiv. Det bør være mulig å få til et torg som er grønt 

og blomstrende på vår, sommer og høst, og inviterer til aktiviteter knyttet 
snø o.l. på vinteren. 

 Hvordan kan vi sikre at Torget har et årstidsperspektiv i sin utforming?  



 
4. TEMA: Tema-Torg. Utforske bruk av ulike dekorelement, som f.eks. navn 

på steiner (kjente personer, Eidsvollsmenn).  

 Kom med innspill på ulike tema som kan prege Torget.  
 

5. TEMA: Kunst-Torg.  

 Hvordan kan vi sørge for at god kunst og skulpturer får en naturlig 
plass på Torget?  

 
6. TEMA: Torget som handelsplass.  

 Kom med innspill på hvordan Torget kan bli en god handelsplass. 
 

7. TEMA: Barn og unge. 

 Gi innspill på hvordan barn og unges lek kan innlemmes i utformingen 
av Torget (skal ikke konkurrere med Rismelen). 

 
8. TEMA: arkitektur  

 Innspill som skal sikre at utformingen av Torget skal spille på lag med 
arkitekturen rundt. 

 
Kl. 20.30 – 21.00  
  Oppsummering – framlegging av overskrifter i plenum: Per Morten og Astrid 
  Kort om veien videre: Ordfører 
 

 


