
BYDELSFEST PÅ TINNHEIA TORV!
Lørdag, 18. september kl. 11-15

Live-musikk

Snekkerverksted

Møt byplanleggerne

Tegneverksted

Sykkelrampe

Kaffeprat

VELKOMMEN TIL BYDELSFEST! 
Den 18. September kl. 11-15 blir det bydelsfest på Tinnheia torv. 

Plan og bygg i Kristiansand kommune arrangerer bydelsfest i forbindelse med Tinnheia mu-
lighetsstudie. Det blir tale, musikk, aktiviteter for barn, servering og presentasjon av arbeidet 
med mulighetsstudien så langt. Det vil også gis mulighet for å gi innspill til det videre arbei-
det. Kom og snakk med byplanleggerne – hvordan ønsker du at Tinnheia skal se ut 
i fremtiden? Vi gleder oss til å høre dine tanker. Hjertelig velkommen til bydelsfest 
på Tinnheia torv! 

PROGRAM FOR DAGEN

TIDSPUNKT AKTIVITET
11:00 - 11:30 Kristiansand og Grim skolemusikkorps spiller marsj- og showmusikk.

11:10 - 11:15 Robin Hansson, politiker som er oppvokst på Tinnheia, åpner bydelsfesten 
med tale.

12:30-13:00 Øksendal bor på Tinnheia og skriver låter innenfor en sjanger som pleide 
å være mainstream, men som i dagens popkultur har gått under jorda og 
blitt undergrunnskultur. Han gleder seg til å spille på torvet!

13:30-14:00 Geirmund er en artist og låtskriver fra Stavanger som i dag bor på Tinn-
heia. Han turnerer verden rundt med bandet Rendezvous Point og er aktiv 
i musikkmiljøet i Norge. Nå spiller han sine egne låter i hans eget nabolag 
for første gang. God stemning!

Øvrige aktiviteter:

• Tinnheia vel stiller med servering! Ta deg en kaffe og slå av en prat om fremtidens Tinn-
heia. 

• Test ut sykkelrampen på torvet. Tør du sykle over den store slangen som slynger seg over 
torvet? 

• Kom og snakk med byplanleggerne! Hva ønsker du for Tinnheia torv? Hvordan skal Grønn-
dalen se ut i fremtiden? Hva ønsker du for bydelen? Del dine innspill med oss. 

• “Kom og tegn ditt Tinnheia torv!” Hvordan ser ditt drømmetorv ut?

• Snekkerverksted for barn med snekker Richardt Torsvik.

• Gi torvet farge! Dekorer torvets gulv med krittmaling. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil bli tatt bilder og videoopptak. 
Takk til Tinnheia Vel som bidrar med musikk og servering. 

Følg med på kommunens hjemmeside om arrangementet og mulighetsstudien. 
(https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/
tinnheia-mulighetsstudie/) 

For spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Gisela Nilsen eller Nina Malo (Mobil: 45 18  
92 40/ 47 68 86 15). 

Vi oppfordrer alle til å holde avstand og følge gjeldende smittevernregler.


