
 

 
 
 

 
 

Trenger du ekstra hjemmekontor på hytta? 
 
På Heggenes kan du nå bli en del av et nytt kontorfellesskap  som vi har kalt Klima+ .  
Få deg et nettverk i bygda og bli med på arrangementer, kurs og workshops. Vi vil hjelpe deg 
å finne resursene du trenger og du kan til og med få nye venner. Du har tilgang til det du 
trenger av møterom og vanlig teknisk utstyr, nydelig kaffe og te står klar hele dagen og vi har 
felles lunsj en gang i måneden minst. Ellers er kommunens flotte kantine alltid åpen for deg.  
 
Vi har et åpent miljø og du kan velge mellom: 
 
Fast plass – heve og senke pult og skap som er bare ditt, tilgang 24/7   

kr 4000,- pr mnd. 
Flexi plass så du kan møte nye fjes hver dag og eget skap, tilgang 24/7  

kr 3000,- pr mnd. 
Deltidsplass 20 timer pr mnd.,  8 timer møterom og eget skap om du trenger  

kr 1000,- pr mnd.  
 
Øystre Slidre kommune er godt i gang med å gi visjonen « Rein Naturglede» innhold og 
synlighet. Hele kommunen vil miljø sertifiseres og i bygget ved siden av kommunehuset skal 
vi utvikle likeverdige partnerskap mellom kommune og næringsliv som vil gi hytteeiere en 
enklere mulighet til å velge en mer bærekraftig fritid. Vi skal bygge samarbeid for å teste ut 
nye idéer og løsninger og skape et kompetansemiljø for framtidsrettet hyttebygging. 
Vi skal bruke tilgjengelig utprøvd og nyutviklet teknologi og tilpasse rammevilkår og 
retningslinjer slik at disse gir mulighet for å ta alt i bruk.  
De ferdige løsningene skal deles med samfunnet og skape entusiasme og økt etterspørsel 
etter løsninger for en bærekraftig fritid. 
 
Prosjektleder Anni Onsager venter i spenning på telefon; +47 93434111,  
eller mail; anni.onsager@oystre-slidre.kommune.no, 
fra deg som vil bli med å forme fremtiden i Øystre Slidre eller vil øke ditt nettverk. 
 
 
 
 
 
 
 

PS: Har du tilgang til Avisa Valdres kan du lese mer her. 

mailto:anni.onsager@oystre-slidre.kommune.no
https://www.avisa-valdres.no/anni-onsager-skal-lede-oystre-slidres-nye-naringsklynge-klima/s/5-54-464934

