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”Ut på tur i Spydeberg” 10 trivelige turforslag
Historielagets Onsdagsklubb i samarbeid med lokal redaksjon.
Framskaffe et lokalt turkart med utvalgte turruter.
Medvirke til at innbyggerne får mulighet til å bli kjent i nærmiljøets utmark og
øke graden av fysisk aktivitet
Enkelt brosjyre med en side beskrivelse og en side kart per tur. Realisert i 2002
Brosjyra har en enkel utførelse som gjør det lett og bla i og lett å ha med seg.
Førsteutgaven er produsert rimelig og legges ut til salg hos lokal bokhandler.

Bilde

Med utgangspunkt i en ide som ble forelagt folkehelsekomiteen har
tekstforfatteren hatt dialog med Onsdagsklubben. Dette er en mimre og
møteplass for lokalhistoriske interesserte personer tilknyttet Spydeberg
historielag. Kartene er så utformet etter turforslagene og bildene er forsøkt satt
opp med tilknytning til de lokale stedene som er nevnt. Utformingen for øvrig
er gjort etter ønske om enkel tilgjengelighet og tråd med turkartaktiviteten i
folkehelseprogrammet.
Få kartlagt turruter og aktuelle kulturminner som onsdagsklubben de siste år
Aktivitet, utfordringer
har arbeidet med. Få med lokalt historiske interesserte til å bidra til et hefte for
fremming av folkehelsa, mosjon og lokalhistorisk kompetanse.
Få til utforming som er forberedt for internett og samarbeid med et større
turkart i Østfold innen partnerskap for Folkehelse.
Lovverk, politisk vedtak Kommuneplanen for Spydeberg. Plan for idrett og friluftsliv i Spydeberg. Plan
for idrett og friluftsliv i Østfold. Kommuneplanen for Østfold Fylkeskommune
Rapportering/Evaluering, Ref.sak til politiske nivå. Et verktøy er utviklet, men ikke evaluert særskilt.En
helsefremmende resultat aktivitet som er planlagt for å få aktive og levende innbyggere er produsert.
Egen brosjyre utgitt rykket på kommunens kopimaskin
Info
Vil bli tilgjengelig på kommunens webside.
dokumenter
http://www.spydeberg.kommune.no/
webside
Brosjyren selges i lokal bokhandel, biblioteket og en kiosk som dekker
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