
 

Mulighetsstudie for Tinnheia 

Innspill ifm. Bydelsfest på torvet den 18. september 2021 

 

Hvilke funksjoner, næringer og tjenester ønsker du deg for Tinnheia? Hvor skal 
disse være?  

• Kafe/bakeri på torvet 
• Arbeidsplass 
• Idrettshall/flerbrukshall 
• Lekeplass for både store og små 
• Musikkstudio 
• Møteplass/flerbrukshus med for eksempel kafe - også for ungdom 
• Rimelig kafe, for eksempel på fritidssentret 
• Gjøre noe med industriområdet i Stålveien  
• Det finnes ikke noe sted å gå tur med hunden eller jogge etter at det er 

mørkt - som ikke er på asfalt 
• Billig frisør 
• Blomsterbutikk 
• Kafe  
• Kiosk 

Hvilke kvaliteter på Tinnheia ønsker du at bevares og styrkes?  

• Bevare skogsområdet 
• Ruste opp løkke i Palladiumveien/Jernveien, hugge trær, lage sti og 

drenere  
• Fortsettelse av Grønndalen ned mot Hanneviksåsen 
• Lysløype rundt indre Eigevann 
• Miljøgate for Taxisentralen, skole og Rema 1000. 
• Lekeplassene bør pusses opp 
• Bevare Grønndalen  
• Vigørhallen, Kommunen overta? 
• Lys i snarvei fra Nikkelveien til Hannevika 
• Bevare grøntområder 
• Ruste opp Vigørhallen 



• Benker og lys i Grønndalen 
• Ruste opp utsiktspunktet i svingen 
• Finere torv 
• Bedre turveier fra Hestefallstjønn til Natriumveien  
• Benk og bord på solsiden av Hestefallstjønn. Flott at det kommet en 

benk på andre siden, men skyggefult der  
• Lys langs gangvei ned til Falcon bridge fra Hanneviksåsen 
• Tuftepark i Grønndalen 
• Får en ordentlig kunstgressbane 
• Nærhet/liten bydel 
• Grønndalen som grønn lunge/biotop, ikke park 
• Lys og luft-ikke skyggelagte områder pga. flere blokker 
• Senke fart langs vei forbi butikk og skole 
• Julemarked i desember 
• Flere samlinger på torvet! 
• Mer lekeapparater.  
• Ruste opp snarvei mellom Bronseveien og Stålveien 
• Bevare Grønndalen som en grønn lunge 
• Flere møteplasser for barn og unge 
• Trygg skolevei for alle 
• Benker ved dekkdjungelen 
• Flere benker i Grønndalen 
• Ruste opp området rundt Fritidssentret 
• Øke ungdomsmedvirkning- la de komme til ordet 
• Fotballbane ved Wolframveien 
• Ruste opp og lage lekeapparater for eldre barn 
• Ruste opp dekkjungelen, fjerne giftige dekk og kjøpe inn lekeapparater 

beregnet på barn.  
• Det er mye feil på gatelyset og tar lang tid å få fikset 

Hvordan ønsker du at Tinnheia torv skal se ut i fremtiden?  

• Vekk med bilene på torvet 
• Mer grønt  
• Park med hyggelige soner 
• Få mer butikker  
• Mini butikksenter ved Rema 1000 



• Vi har mistet alt på Tinnheia 
• Tilbud til de over 12 år. Ikke bare lekeplasser for små barn! 
• Et folkebibliotek 
• Legekontor 
• Lekeplass 
• Skateramper, slik at de slipper å trekke til Idda 
• Flere søppelkasser (kommunen må tømme) 
• Lekeplass med bord, en plass man får lyst å være 
• Blomster 
• Finere utforming, belegg, planter og uteservering 
• Julemarked på Tinnheia torv 
• Fontene 
• Grønn, flere planer og sittegrupper 
• Skøytebane på vinteren 
• Ny butikk 
• Ruste opp fasader 
• Sikre parkeringsplassen ved Rema 1000, mange trafikkfarlige situasjoner 

 

Nina Malo, 19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


