Nome kommune
Infobrev våren 2018
Kultur, fritid og folkehelse

SØKNAD OM KULTURMIDLER
Tiden er nå inne for å søke om kulturmidler for 2018. Retningslinjer og link til
søknadsskjema finner du her. Hoved-søknadsfristen for kulturmidler 2018 er 3. april
2018. NB! Søknader som kommer inn etter 3.april blir ikke behandlet.

IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING OG
SPILLEMIDLER

Spillemidler:
Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet i kommunene. For mer informasjon se her.
Det kan søkes om spillemidler til ordinære anlegg (nyanlegg), rehabilitering, nærmiljøanlegg og
friluftslivsanlegg som for eksempel turveger og stier, skiløyper og kart.
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Anlegg det søkes spillemidler til skal ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra enten
kommune eller Kulturdepartementet, og denne skal følge søknaden om spillemidler. Frist for å
søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er 17. september 2018.

Søknader om spillemidler fremmes elektronisk her. Der finner du også et komplett register
over idrettsanlegg som har fått tilskudd fra spillemidlene.
Ta kontakt med kultur- og idrettskonsulenten i Nome kommune for idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning og påloggingsinformasjon til det elektroniske søknadsskjemaet for
spillemidler. Frist for å søke om spillemidler er 22. oktober 2018.
NB! For tips og råd om idrettsanlegg og søknader se her.

GRASROTANDELEN
En ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil fem prosent
av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon. Registrering av lokale lag/organisasjoner i
Frivillighetsregisteret gjør at det blir enklere å kartlegge hvilke frivillige lag og foreninger som
finnes i kommunene og er en forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen. Mer informasjon
finner du her.
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KULTURGUIDEN / KULTURKALENDER
Kulturguiden distribueres til alle postkasser annenhver måned.
NB! Bestilling av annonse for ditt arrangement i kulturguiden gjøres direkte på epost til
turistkontoret@boitelemark.com. Du kan legge ut ditt arrangement gratis i
Kulturkalender for Midt-Telemark her.

Sommerguiden utgis av Visit Bø AS, og gjelder for juni, juli og august. Bestilling av
annonser i sommerguiden gjøres direkte til turistkontoret@boitelemark.com innen
slutten av mars 2018.
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LEIE AV LOKALER
Leiesatsene i alle kommunale idretts-, skole- og kulturbygg er på kr. 70,- per time for
lag og foreninger fra Nome kommune. Heldagsleie koster kr. 500,-. Nome kommune
kultur leier ut lokaler i Ulefosshallen, Ulefoss samfunnshus og Gamlebanken
ungdomshus i Lunde. Henvendelser for leie av Gamlebanken, Ulefoss samfunnshus og
Ulefosshallen, tlf 35 94 63 25.

UTSTYRSBUA – UTSTYRSSENTRAL I REGI AV NOME
NÆRMILJØSENTRAL
I en prosjektperiode fra uke 8 til 30. juni 2018 vil utstyrssentralen “Utstyrsbua” driftes
av Nome nærmiljøsentral. Åpningstider vil være fra 17-19 torsdager (Ulefoss, Ringsevja
14) og kl. 17-19 tirsdager (Lunde, Gamlebanken).
Fra utstyrsbua kan alle låne utstyr til ulike idretts/fritidsaktiviteter. Hovedlageret for
utstyrsbua vil være på Ulefoss, mens man i Gamlebanken i Lunde kan hente
forhåndsbestilt utstyr og levere inn igjen lånt utstyr.
Mer informasjon om dette vil komme på kommunens hjemmeside, i Kanalen og på
kommunens nye facebookside etterhvert.
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LEIE AV TEKNISK UTSTYR
Ulefoss samfunnshus leier ut diverse teknisk utstyr innen områdene lyd, lys, scene,
bord og stoler. Dette kan være en god hjelp ved diverse arrangementer. Blant annet er
enkle taleanlegg og mobil lysrigg tilgjengelig. Gamlebanken i Lunde leier ut taleanlegg.
Kontakt kulturhusleder ved Ulefoss samfunnshus for mer informasjon eller leie.

Hoved-søknadsfrist for leie av Ulefosshallen er 20. juni hvert år. Ved ledig kapasitet
etter hovedfordelingen kan andre søke fortløpende gjennom hele året. Ved utleie til
enkeltstående arrangementer må faste brukere vike plass. Ulefosshallen har en del
ledig kapasitet i helgene. Etter påske er det vanligvis tilgjengelig tider på ukekvelder.
Også annen aktivitet enn tradisjonell hallidrett passer inn i Ulefosshallen. Kontakt
kulturhusleder ved Ulefoss samfunnshus for søknader og mer informasjon.
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ULEFOSSHALLEN

LUNDEHALLEN
For leie av Lundehallen kontakt Lunde 10-årige skole, tlf 35 94 98 00.

NOME BIBLIOTEK
Nome bibliotek har to avdelinger og tilbud om meråpent.
Avdeling Ulefoss er midlertidig stengt. Nye biblioteklokaler åpnes på Ulefoss
samfunnshus høsten 2018. I vestibylen på Ulefoss samfunnshus finnes oppdatert
informasjon og mulighet for å levere inn bøker. For mer informasjon les her.
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KULTURPRIS OG UNGDOMSSTIPEND
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Nome kommunes kulturpris er på kr. 10.000,- og skal deles ut for 2018. Prisen kan
tildeles enkeltpersoner, organisasjoner og andre som har gjort en innsats innenfor en
eller flere deler av det utvidete kulturområdet. Kultur- og næringsetaten ber om
begrunnede forslag til kandidater til årets kulturpris. Driftsutvalget avgjør hvem som
mottar Kulturprisen hvert år. Les mer om prisen og retningslinjer på
www.nome.kommune.no – kultur, fritid, folkehelse og kommunale vigsler.
Ungdomsstipend
Kommunen har en fast ordning for tildeling av ungdomsstipend til spesielt talentfulle
utøvere og skapende utøvere under 25 år. Dette er et stipend som ungdommen selv
skal søke på med bakgrunn i egne prestasjoner. Nærmere informasjon, retningslinjer
og søknadsskjema finner du på www.nome.kommune.no – kultur, fritid, folkehelse og
kommunale vigsler. Frist: 15. oktober 2018
Forslag til kulturpris og søknader om ungdomsstipend sendes til
postmottak@nome.kommune.no. Søknaden merkes kulturpris eller ungdomsstipend.
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VÅRE NETTSTEDER – KOMMUNALE KULTUR- OG
FRITIDSTILBUD
Les mer om kommunens kulturtilbud her.
www.unginome.no
Ungdomstilbud, fritidstilbud, ungdomshusene, aktiviteter, arrangement for ungdom.
www.nomekulturskole.no
Kurs, opplæringstilbud, nyheter.

www.midt-telemark.com/hva-skjer Hva skjer i kulturlivet? Nettguide for kino, teater,
konserter og andre arrangementer.
www.facebook.no
Nome kommune sin offisielle facebookside: NomeMidtTelemark
Bli venn med Clark Nome og bli informert om kino, konserter o.l. på samfunnshuset,
sjekk ut Nome kulturskole, Nome bibliotek og Ung i Nome, eller følg Ildsjelbanken for
kjapp kontakt med både kulturavdelingen og ildsjeler i kommunen.
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www.nomebib.no
Nome bibliotek, åpningstider og diverse.

Ildsjelbanken på nett
Side for ildsjeler, lag og foreninger i Nome kommune. Her vil dere finne oversikt over
tilskuddsordninger, oversikt med kontaktinfo på andre lag og foreninger i Nome
kommune og annet som kan være av interesse/nytte for frivillige lag og foreninger.
Mer info finner du her.
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KONTAKTPERSONER NOME KOMMUNE
Kultur, fritid og folkehelse
Eva Rismo
Assisterende rådmann / Utviklingssjef
Tlf: 35 94 63 20 / 91 71 90 54
E-post: eva.rismo@nome.kommune.no
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Heidi Elise Kvale
Avdelingsleder
Spillemidler – Kulturmidler – Idrett –Folkehelse –
Frivillige – Prosjekter og planer
Tlf: 35 94 63 22 / 35 94 62 00
E-post: heidi.elise.kvale@nome.kommune.no
Birte Nesteng
Kulturkonsulent
Kinosjef - Fritid funksjonshemmede - Den kulturelle skolesekken –
Den Kulturelle Spaserstokken - Arrangementer
Tlf: 35 94 63 23 / 48 03 78 12
E-post: birte.nesteng@nome.kommune.no
Atle Grotmol
Kulturhusleder
Ulefoss samfunnshus – Ulefosshallen - Gamlebanken i Lunde Utleie utstyr – Kulturbygg - Arrangementer – Markedsføring
Tlf: 35 94 63 25 / 91 30 76 37
E-post: atle.grotmol@nome.kommune.no
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Kristin Kleppo Grøndalen
Biblioteksjef
Tlf: 35 94 89 25 (Lunde)
E-post: kristin.kleppo.grondalen@nome.kommune.no

Cedomir Popadic

Dita Pruse
Ungdomsleder
Ung i Nome – UKM – Sluserock –
Ungdomstilbud - Arrangementer
Tlf: 981 12 664
E-post: dita.pruse@nome.kommune.no
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Kulturskolerektor
Kulturskolen i Nome - Den kulturelle skolesekken –
Den Kulturelle Spaserstokken – Åpen Scene – UKM - Barnas Hjerterom
Tlf: 35 94 63 24 / 942 50 429
E-post: kulturskolen@nome.kommune.no
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