
Bylab SOSLOKAL dag 1. 13. sept. 2021 
Tilbudet på torvet kulturelt og kommersielt 
 

Gruppe 2, runde 1: Hva er utfordringen og hvilke tilbud har vi egentlig behov for 
 

Tidligere var det matvarebutikk (prix) på torvet og lekeplass. Foreldrene handlet mens ungene lekte 
på lekeplassen. Når prixen gikk konkurs ble det stille på torvet, når lekestativene forsvant ble det 
dødt.  

Torvet er veldig grått og trist. 

Inngangen til rema1000 er ikke fra torvet og utkonkurrerer det meste annet.  

Trenger bedre skilting til torvet, og oppdatert skilting.  

Torvet trenger forskjønning og vedlikehold. 

Har vært gjort tiltak som blomster, men tyver stjeler det på natta. De tar til og med 
uteserveringsmøblene.  

Bygge opp torvet med et snev av realisme – mye cafeer og restauranter er ikke realistisk. 
Restauranten Skrubbsulten får kun ca. 5 % av inntektene fra Tinnheia folk. Kundene kommer fra hele 
Kristiansand. 

Ønsker lekeapparat, for de aller minste. Mer farger, gjerne kunst og fontene. Vann slår an! Og 
trampoliner.  

Ønsker at ungdommene prioriteres. Så de kan henge her på Tinnheia og ikke dra til byen, Vågsbygd 
eller meny på Grim.  

Kanskje Ungdomscafé kan være et tiltak, den ungdommene kan f.eks. lage kaffe, kake selv. Åpent til 
kl. 23. Viktig at tilbudet ikke konkurrerer med eksisterende tilbud, 

Ønsker ellers gjerne andre tilbud f.eks.: bakeri, klesbutikk, apotek og andre interessante butikker.  

Gruppe 1, runde 2: Hvilke ressurser har vi å bygge på? 
Hvordan kan vi skape livet? 

Det er ikke nok folk på Tinnheia til å fylle torvet med liv, de trekker andre steder. Vi har sett at 
tjenestene forsvinner og tvinger befolkningen her ut i trafikken og kollektivtransport. Dette har også 
bidratt til at eldre flytter, blant annet til Idda.  

Opplever et for like fokus på bydelene fra kommunen. 

Hvordan kan vi få de som kommer til de tilbudene som faktisk er her, til å bli her.  

Som en ressurs er tidspunktet som restauranten Skrubbsulten har folk, og det er på ettermiddagen 
og helger.  

Det har vært gjennomført noen arrangementer, særlig julemarked. Men folk kommer den første 
gangen og så kommer de ikke mer og da blir det heller ikke julemarked.  

Det er blitt fylt opp flere lokaler på torvet det siste året og det er nå ingen ledige lokaler. 



Det er plass til flere folk på Tinnheia, fortetting er en mulighet og har ikke vært gjort her. Men det er 
også folk som ikke ønsker flere blokker på grunn av sol som forsvinner og naboklagene kommer fort. 

Mange har et hjerte for Tinnheia, dette er en viktig ressurs som må benyttes.  

Det viktigste er å prioritere å forskjønne, vedlikeholde og gjøre eksisterende område finere. Det 
handler om å luke diverse bedd og male ulike vegger.  

Utfordrende at kommunen eier grunnen på torvet, men at det er et tinglyst skjønte som viser at 
vedlikeholdet knyttet til torvet ligger på de ulike eierne av byggene. Det kommer frem at kommunen 
må ta fult ansvar for torvet hvis noe skal skje her. Ingen har eierskap til noen ting på torvet, 
kommunen gir blaffen!  

Gruppe 3, runde 3: Hvordan kan vi ta det videre sammen? 
Det informeres først om at det tidligere var en vaktmester på torvet, men folk var ikke fornøyde og 
det var for dyrt. Nå rydder vi foran hver vår dør. Et stort problem på torvet er brøyting, der man ikke 
har klart å få til noe felles.  

Det er ressurser i område som barnehage, skole, vigørhallen og fritidsklubben; det er mange barn 
som potensielt kan vandre på torvet. Kanskje fritidsklubben kan bli noe mer? Bibliotek? Kanskje 
kommunen kan komme inn i et bygg på torvet på sikt? For å sikre noe vi ønsker oss, til barn, ungdom 
og eldre?  

Vi må ta utgangspunkt i det vi har fra før. Få til enda mer på fritidsklubben? Som ungdomscafé og 
bibliotek? 

Gjøre det fint på torvet, med fokus på det sosiale.  

Få til en større kontakt mellom fritidsklubben og torvet – knytte de to sammen – få frem et større 
rom.  

Må ikke glemme beboerne på torvet.  

Gjøre det interessant for skole og barnehage å bruke torvet, gjøre det interessant for dem å ferdes 
her.  

Kan vi flytte torvet – kan man tenke det? Er dagens torv ikke lenger riktig sted som møteplass på 
Tinnheia?  

Kan vi knytte fritidshuset, skolene og barnehagen mer sammen? 

Det er mange flate tak her, kan man legge noe på takene?  

Fysioterapeut nærmer seg pensjonsalder, hva skjer når han går av? Kan det bli cafe der med tid.  

Daglige tjenester må ligge senteret, på torvet.  

Tidligere var det et nesten et helsesenter på torvet (lege, tannlege og fysioterapeut) Kan det bli 
helsesenter igjen? 

Kan kommune kjøpe et lokale her? Dagsenter, aktivitet, spille på noen av ressursene her allerede. 

Vi må huske at det er små forhold på torvet og på Tinnheia, som gjør at det er vanskelig å drive.  

Kan velforeningen ta tak i noe mer på torvet? 



Mange reiser bort for å gjøre ulike ærender, men barn, unge og eldre kommer seg ingen steder, 
derfor må torvet rette fokus særlig på dem. En møteplass mellom generasjoner. 

Vi kan rydde vekk alle de ikke hyggelige mellomrommene på og rundt torvet. 

Ønske om skøytebane, den kan jo til og med ligge på et tak ���� 

 

 

Noen stikkord fra plenum til slutt: 
Kommunen må kanskje gå foran for sosial bærekraft, ved å etablere noe som ikke nødvendigvis er 
lønnsomt, men en investering, på sikt, for befolkningen.  

Hva med å skape en fast møteplass for utvikling av Tinnheia? Vi skal skape noe vi ikke helt vet hva er, 
og da trenger vi tid og kontinuitet.  

Hjelpe de næringsdrivende som allerede er her på torvet.   

 

 

 

Referent: Ranveig Odden  
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Bylab gruppe 3  
Skape liv på torvet – hvordan?  
   
Torget som møteplass   

• 1.runde: Hva er utfordringen?   
 

- Ikke samme tilbud som tidligere for å dra folk til torvet. Ikke som før. 
- 30 år: to dagligvare butikker tok livet av hverandre, nå bare en butikk lenger nede (REMA). 

Tror ikke at det blir sånn igjen. Alle lokaler er opptatt. 
- Tidligere var det bank, post, frisør legesenter tannlege, bibliotek.  
- Bygningene er privateid, men torvet er kommunalt. Estetikk er viktig. 
- Ingen bruker møblene som står på torvet! – vært vanskelig å få tillatelse til å drive restaurant 

på innsiden på torvet. 
- Ikke noe på selve plassen – ikke lekeapparater lenger. En upleid planteflekk.  
- Torvet selger seg ikke automatisk. Mellomrom og overganger. Ingenting som er utadvendt 

og skaper fokus på torvet. Hvordan få folk til å komme inn på torvet og bevege seg inn og 
ut. Gjør noe med disse mellomrommene? 

- Ingen naturlig vei som fører inn til torvet – «lurte på om jeg var på torvet» 
- Trappen er en barriere, ikke en inngang. Ingen opplagte tilganger, hvor er 

forbindelseslinjene? Det må være noe å komme til. 
 

- Gjøre noe med de store ferdselsårene rundt torvet. 
- Mangler «noe» som trekker folk og får dem til å bli stående og møtes 
- Tilbudet er bedre andre steder (Grim, Hellemyr, Vågsbygd) folk reiser ut fordi tilbudet ikke er 

her på torvet. 
- Ulike/motstridende interesser: bilene kjører inn på torvet i bilforhandlere først på torvet og 

uteservering.   
- Det lønner seg ikke å ha et bibliotek, men kan det lønne seg sosialt 

- Hvilke folk er her? 
Eldre folk som skal til fysio. 
Restauranten er en velsignelse og har blitt mer populær (en avdeling i marvika torv, i Søgne 
og her). Bilforhandlere, frisør og tannlege.  
Fungerer torvet noen gang som møteplass?  
Høst- og julearrangementer som har gitt litt liv tidligere 
Barn og unge og boliger i nærheten? – De er rundt skolen (aktiviteter og dekkbane). 

• 2. runde: Hvilke ressurser har vi å bygge på?  
 
Ikke mye som skal til! 
Innbydelsen til torvet mangler – hvis jeg skulle åpne ny butikk, ville jeg trengt at torvet ble 
pusset opp, trenger beplantning, lekeapparatene skaper aktivitet. 
God oversikt- finner ikke torget, finner ikke skiltet 
Noen farger, lekeapparater, koselig å lese en bok som i kristiansand 
Bare skrubbsulten som er en suksess 
Ungdommer – kafe (ikke realisme i det). Bedrifter og take away som overlevelse for 
Skrubbsulten. 
Pensjonister og frivillighet bruker fritidsklubben. Potensialet er større. 
Ungdommer som ellers går til byen, kunne være i fritidsklubben. Frivillige står opp for 
ungdommen med glede. 
Vigørhallen forfaller. Kommune/vigør? 



Treningsapparater – ungdommene kan bruke disse og sitte ute – konkurranse med 
treningssenteret? Klatrestativ. 
Mødre kan møtes – torvet kunne være en ting.  
Frisket opp og grønt, da ville folk kommet med kaffekoppene og satt seg 
Det handler nok i stor grad om hvem som skal betale for oppgradering av torvet!  
Bruke fritidsklubben som åpen barnehage. 
Dekkjungelen er samlingsstedet.  
Skole - Aktivitetstilbudet. 
Litt forskjønnelse først (kommunen) - folk vil da selv lage aktiviteter på torvet. 

• 3. runde: Hvordan ta dette videre etter denne dagen?  
 

Torvet mindre og øke parkeringen. Forskjønning – ta tak i det som er her og vedlikeholde 

Kommune må ta 100% prosent ansvar – for at andre aktører skal bli med, for å drive 
frivilligheten videre. Private vil ikke vedlikeholde torvet. Brygge et solid rammeverk = ta seg 
av de fysiske områder. 

Få avklart forventinger til kommunen/aktører - Forutsigbarhet for de som har butikker her. 
Unngå dra-kamp. Ansvar for det fysiske på torvet. 

Være bevisst på målgruppen – ungene er der de er. Ungdommer drar til byen. Pensjonister 
og småbarnsforeldre er målgruppen. Opptatt av gåavstanden – hvis bestemor og lillebror 
sitter på torvet, så kommer også ungdommene. 

Hvordan legger vi til rette for de som har aktivitet f.eks. på fritidsklubben eller andre plasser 
av og til kan velge å legge det ut til torvet? Snu tanken litt. 

Avhengige av ildsjelene. Tinnheia Vel – har fått mye til: uteserveringer, konserter, kinderegg-
turene for barna.  

Regelmessig aktivitet – snøballeffekt. Hvis alle visste at det var arrangement på torvet siste 
lørdag og søndag i måneden, en plass å gå til. Det ville skape liv. 

Ressurser i nærmiljøet (barnehage/skole) – for å skape liv på torvet. 

Eks fra Vennesla: barnehagebarn malt på stein, lagt i lokal park, som et prosjekt om å lære 
farger, kunne vise til foreldrene. En anledning for både barn og foreldre til å besøke denne 
parken. (hvem skal rydde?) - Klare retningslinjer for bruken av torvet. 

Innspill plenum: 

Kan man tenke seg en møteplass som kan være kontinuerlig – som kan utvikle seg over tid, evt. 
initiert av kommunen. Tillate en vis «treghet» og en tid til at arenaen/møteplassen blir kjent blant 
innbyggere som en plass hvor en engasjerer seg sammen og får ting til i lokalmiljøet.   
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