
Hei Tinnheia! – Mulighetsstudie                                                                             

Medvirkningsmøte med Blå kors speidergruppe 

Sted:  

Speiderens lavvo ved Hestefallstjønn 

Tidspunkt: 

02.06.2021 kl. 17:30 – 18:45 

Deltagere: 

Yngve Andersson, Ola Brennhaug, Kristoffer Holtskog 
5 barn bosatt på Tinnheia, fra 7 – 12 år 
Nina Malo, Gisela Nilsen (Planavdelingen i Kristiansand kommune) 
 

Nina hilste velkommen og fortalte kort hvem vi er, hva en mulighetsstudie er og hvorfor 
vi ønsker å møte speidergruppa. 

Deretter satt vi oss rundt et stort kart og stilte spørsmål til barna. Kartgrunnlaget vi 
brukte var ortofoto over planområdet. Alle barna bidro med gode innspill. Gisela noterte 
ned innspillene. 

Vi stilte følgende spørsmål: 

1. Hvordan synes du det er å bo på Tinnheia? 

Barnas innspill: 

• Jeg trives på Tinnheia. 
• Det er ikke så mange biler som i byen. 
• Det er mange blindveier. 
• Vi har en fin skole og en fin skolegård. 
• Det er fine badeplasser. Vi bader ved både indre og ytre Eigevann. 
• Det er gode bussforbindelser. 
• Det er mange fine lekeplasser. 
• Vi har speidergruppa vår! 

2. Hva ønsker du deg for Tinnheia for at det skal være et godt sted å bo?  

Barnas innspill: 

• En zipline på lekeplassen! 

 

3. Møteplasser: Hvor møtes dere i dag (på fritiden)? Mangler det noe på møteplassene? 
Er det behov for nye møteplasser og steder for fritidsaktiviteter? 

Barnas innspill: 

• Vi møtes i skolegården. 
• Vi møtes hjemme. 
• Vi går på Palladiumveien lekeplass. 
• Det er mye å gjøre på skolegården. 
• Det mangler lys noen steder, f eks på overgangen ved skolen. 
• Det er søppel i skolegården fordi ungdommer henger der på kvelden. 
• I skogen bak skolen er det knuste flasker. 

 



4. Infrastruktur: Opplever du at det er trygg og god vei til skole, fritidsaktiviteter, venner 
med mere? Tegn din skolevei på kartet. Er det noen steder det er farlig å bevege seg? 
Vis på kartet. 

Barnas innspill: 

• Barna tegner sine skoleveier. Noen går til skolen, noen sykler. 
• Alle opplever at skoleveien er trygg. 
• Se kart. 

 
 
5. Grønnstruktur   

• Hvilke stier bruker dere på speidermøter og på fritiden?  
• Mangler stiene noe, for eksempel lys eller bra underlag for sykling?  
• Hvilke lekeplasser bruker dere og hva syns dere om dem?   
• Hva ønsker dere for Grønndalen?  

Barnas innspill: 

• Barna tegner stier de bruker på speidermøter, på tur med hunden og på tur med 
familien. Se kart. 

• De bruker stien til speiderlavvoen mye. Ellers en sti fra Nikkelveien, langs 
Eigevannet og til blokkene i Koboltveien. 

• De går i Grønndalen. 
• Det er stort sett gode stier. 
• Bra med benker langs med stien. 
• I Kolsdalsbakken er det ikke lys. Det er skummelt når jeg sykler der til og fra 

trening om vinteren. 
• På mange lekeplasser er det få apparater, men lekeplassen i Palladiumveien er 

bra. 
• Det burde være mer lys i Grønndalen. 
• Vi elsker akebakken i Grønndalen, selv om den er litt bratt. 



 
6. Hvor skal det ikke bygges på Tinnheia? 

Barnas innspill: 

• Ikke bygg i Grønndalen! 
• Ikke bygg i Skogen og på speiderstedet vårt! 
• Ikke bygg de blokkene som skygger for skolen! 

 

7. Hva er ditt favorittsted (hjertested) på Tinnheia? 

Barna klistret klistremerker med sine «hjertesteder» på kartet. Disse stedene ble 
markert: 

1. Grønn slette hvor jeg kan leke med hunden min. 
2. Skolen 
3. Grønndalen, akebakken i Grønndalen. 
4. Lekeplassen i Palladiumveien 
5. Lekeplassen i Manganveien 
6. Dekkjungelen i skolegården 
7. En fin badeplass 
8. Vårt hus 
9. Speiderplassen 

 

Når alle innspill fra barna var notert, leste Gisela opp notatene og barna supplerte. 

Gisela Nilsen, 02.06.2021 


