
REGULERING KRISTIANSAND STADION 

KOMMENTARER UNDER BEFARING MED ELEVER FRA WILDS MINNE SKOLE – 20.04.2021 

Kommentarene er skrevet ned fortløpende og lite redigert.         

Notatet er i ettertid godkjent av Kari Nyman (lærer ved skolen) i mail 05.05.21. 

Åsmund Åmdal, Plan og bygg, 06.05.2021 

 

BEFARING 

Elevene ble informert om planarbeid generelt og dette planarbeidet spesielt. Vi gikk gjennom 
området med stopp i søndre sving og ved kasteplass for diskos/spyd. Dette tok ca 1,5 time. 

 

SNARVEIEN 

- Snarvei gjennom området (mellom tennisanlegget og tribune). Kanskje mer spennende enn de 
rette gatene, mer opplevelse, trangt/åpent (ÅÅ prata etter befaringa med en av de som jobbet 
her i Byggservice – de var veldig klar over ungene som gikk her og hadde stor oppmerksomhet i 
forhold til dette). 

 

GRASSLETTA (SØNDRE HJØRNE) 

- Lufte hunder, leke med hund 
- Trening på fritida 
- Balanse 
- Liker åpne plasser som kan brukes til mye – f.eks picknic 
- Ta bort gjerdestolpene nå som gjerdet er fjerna 
- Lys på natta på gressletta 
- Ikke tennis, heller park, benker, så kan en bruke området som en vil 
- Hundepark 
- Isbar 
- Trampolinepark 
- Som bystranda, klatrevegger 
- Skatepark 
- Lite trær på Lund 
- Hva med mindre tennisbaner – for de fra 6-10 år? 
- Squash/padeltennis 
- Gratis tennisbaner på fritida 
- Halvdelen tennis/halvdelen park? 
- Hengekøyer 
- Naturpark 
- 17. mai-samling, nabofest med sekkeløp mm 
- Dette tar vekk all natur, bare noen få striper med grass igjen 
- Tar bort sitteplasser 
- Plenen brukes til oppvarming 
- Bygger igjen, tetter til, stengt, gir skygge 



KOMMENTAR SOM KANSKJE LIKE MYE DREIER SEG OM NY SKOLEGÅRD MM 

- Pokemon go 
- Sparkesykler 
- Tur m hund 
- Folk løper rundt 
- Lekeplass 
- Lang sklie 
- Lekehus 
- Nye sikre gjerder 

 

HVA ER BRA? 

- Stor plass 
- Mye grass – både ekte og falskt 
- God utsikt (åpenhet) 

 

HVA ER DÅRLIG? 

- Skitten av grasset (granulater) 

 

ØNSKER 

- Lekehester 
- Kunne sette opp mindre mål 
- Treningsapparat 
- Klatrevegg 

 

DISKOSBANEN 

- Elever bruker området i skoletida (gym og andre ting) 
- Gjerdet ved salamanderparken (ÅÅ og NT tok en tur opp etter befaringa: Det er ett gjerde som 

trolig er et gammelt gjerde for å hindre folk å ta seg inn på Stadion. Dette var åpna, så det er 
greit å komme inn til Salamanderdammen. Eller private gjerder, boligene ligger tett på dammen). 

- Hundelufting (vi så flere) – også elever går her av og til på fritida m hund 
- Ny skole – midlertidig lekeområde (ikke plansak – men ok å vite om) 
- Idrettsdag 
- Noen elever har kasta spyd her 
- Kunne det være plass for 17. mai-arrangement? 
- Minigolf 
- Snarvei 
- Må være høyere gjerder om det skal være fotball her 


