Grønndalen som turmål
Utfordring
Veldig fint område, hundeomr rett igjennom
Grønndalen er et oppholdsplass – det blåser
Mye skygge og lite le
På sommeren er de helt magisk
Men utenom sommeren er det vått og mørkt
Bhg «kriger» med skolen om akeplassen
Forbindelseslinjer: bedre for skolen å kunne gå rett ned
For bhg er det en fin tur, fordi
Fin riste-tur med barnevogn
Lavterskelområde
Avløp går i den ene enden – der klekkes mygg
Ingen bålplass i dag, hadde vært fint som varmekilde og kos
Behov for gapahuk m bålpanne som er støpt fast– må være solid så de ikke ødelegger det
Trenger også et toalett om man skal være der en stund
Ungdommen trenger et sted – de ramponerer
Potensial å ta i bruk fritidsklubben mer
Akebakken er humpete, den kunne rettes ut
Gjøre noe i den smale delen, så det går an å være der – det er for tett
Bekken er ubehagelig og utilgjengelig – det er gjørmete i forkant
Vann som et element kunne vært et trivselselement

Kommentar neste gruppe:
Forbindelseslinje til porsmyra og det første eigevannet – nå må du gå på vei og på tvers og ut andre
veien
Vann renner fra Grønndalen til Porsmyra, men det vedlikeholdes ganske bra

Ressurser
Lage en drenering og åpen bekk?

Belysning og forlenge grønndalen til Porsmyra – men der er det rasfare og det begrenser muligheten
for turvei
Ikke vits i å gjøre mye på Grønndalen om det ikke er forbindelse
Trenger lysløype
Lage akebakken bedre
Basketkurv i bånn av bakken som er i konflikt med akebakken
Det barna synes er mest populært er lekeområdet er bildekk på skolen, og hva kan det være? Spille
på naturen, bevare den mest mulig men skape aktivitet
Tuftepark i Porsmyra? Og åpne opp mot Grønndalen
Zip-line i bakken ved de trange områdene, lav med bark under
Slengtau i trærne
Forbindelseslinje fra skolen v broa
Botanisk informasjon langs Grønndalen – opplæring, inspirasjon fra Sandnes, planetstien info om
planeter langs bekken – kunne hatt over metaller i Grønndalen, det gir eierskap og læring

Ta det videre
Inspirasjon: Hundselvparken i Gjøvik
-

BMX bane
Industrivandremuseum som opplæring- og lekeelement
Engasjerte velforeningen i vedlikehold

Portaltankegang for å lede inn i området
Innvandrerandelen er høy: viktig med samlingsplasser
Frisbeegolf – åpner øynene for at det er et turmål
Ikke mye som skjer her, ikke fotballklubb
Velforeninga er bare tre-fire personer
Det er kommunalt eid i dag og de klipper plenen
Grønndalens venner
Bark (holder til i Brundalen), det er rødekors for barn, kunne de dras inn der
Holde på det grønne, det er viktig, men ballbinge/lokalitet, klatrevegg,
Foreslå noe radikalt for å få folk til å engajere seg?
Engasjere fritidsklubben/ungdommer – ta de med på å utvikle Grønndalen,’
Søgne vgs har park linje – kunne de ha deltatt? Vågsbygd en mulighet?
Da må det være en gulrot

Skape en plass som er alles.
Kulturskolen, kan de brukes til å skape liv?
Kunne det vært bruksskulpturer til å spille på i ulike metaller?
«fra grønn lunge til bankende hjerte»

Plenum
Inspirasjon: Sandvedparken, planetstien

Grønndalen som lekeplass – Notater 14.09.21
Hva er utfordringen?
Fungerer bra nå, brukes av skole og barnehage. Går tur med hund. Besøke en biotop. Ønsker ikke en
park. Være spennende, finne insekter.
Akebakke med basketstativ i bunnen utgjør fare, men akebakken bra
Vedlikehold sandvolleybane.
Mangler benker - grillsted
Mørkt, stoff i omløp om kveldene, redd med slik aktivitet. Mangler lys, Grønndalen blir «Sortdalen»
BMX bane gjengrodd
Undergang til annet grøntområde på Porsmyra, nå mye søppel og råtten sump
Søppelkasser mangler
Brukes på dagtid og i skoletiden – og i vinteren
Manglende kommunikasjon på tvers, kontakt mellom boliger og området, inngangene lite synlige –
må vite om det. Viktig for å kunne holde kontakt med barn
Randsone - fjellvegg med klatremuligheter ikke utnyttet
Høye trær som var lovet fjernet er ikke tatt bort
Lekeapparater eller natur?
Det er bare en gressplen, manglende vedlikehold, farer ved akebakken. Lite moro for barn
Mangler trekkplaster for barn i ulike aldre – kunne ha med venner eller familie
Mangler lysløype og en natursti det er trygt å gå når det er mørkt
Barna bruker kun Grønndalen når akebakken kan brukes
Frisbee-golf?
Langstrakt form på området kjedelig, viktig å bevare de mer kronglete delene
Påvist miljøgifter
Savner noe som samler folk – og barn/unge, et sted som oppleves trygt
Flasker med hull i
Kulturskolens aktiviteter i stor grad innendørs

Hvilke ressurser har vi å bygge på?

Stedsspesifikk kunst, kan være midlertidige, ulike materialer – Elveparken i Drammen som modell
Utendørs sirkus og kulturaktiviteter
Musikk, dans, sang, mat – inkludere innvandrergrupper. Fredvikafestivalen Gjøvik
Festivalpark – må tilrettelegges først
Gatekunst
Kulturskolen medprodusent
Fargespill og FIDA, hele verden danser
Aktiviserende kunst ved inngang til parken – noe som inviterer inn, portal
Lage scene, sted å lage mat
Sette i stand det som allerede finnes – noe penger til vedlikehold og videreutvikling
Identiteten – hvem bestemmer og avgrenser?
Vigør idrettslag – mer tilhørighet Hellemyr (nabo-bydel)
Velforening – opplevelse av byråkrati, vanskelig å få lokale krefter til å ta ansvar for vedlikehold
Velforeningen er «fire engasjerte gutter» med sine tanker om utvikling, andre innbyggere andre
tanker
Casting - fluefiske

Hvordan ta dette videre etter denne dagen?
Rammeplan for barnehagen, bli kjent med lokalmiljøet
Ønsker helt naturlig lek i natur – liker den som den er, ikke fontener
Bygge gapahuk
Finne noe som inviterer barna til kreativitet
Møtepunkt for foreldre, noe som aktiviserer barna på stedet slik at også foreldre treffes
Balanse natur og tilrettelegging
Ikke ødelegge opplevelsen av at dette er et naturområde
Litt tilrettelagt, akebakke tilpasses bruk for barn i ulike aldre
Sump i begge ender må ordnes opp i
Ser ikke parkvesenet lenger, feller ikke trær og setter ikke opp søppelstativer – må plukke søppel nå
Fjerne trær som tar mye lys
Behov for vedlikehold – av hvem? Krever ildsjeler
Skape tilhørighet for innbyggerne – få noe igjen for å være der

Skape gode kvaliteter som beboerne hegner om
Skape tilhørighet allerede i barnehagen
Treningsapparater for ungdom – trene i stedet for å drive hærverk. Tilpasses naturen
Bevare den store åpne plassen som samlingspunkt
Ruste opp sandvolleybanen
Må fortsatt kunne leke gjemsel!
Kommunen må ta et grep, men involvere innbyggerne i prosessen
Bygge gapahuk av trærne som bør felles
Felle trær på en smart måte, ha med de som bruker området (også barna)
Bruke kvalitetene til aktiv læring
Apparater i naturmaterialer plassert i skogen, ikke den grønne sletten. Bevare åpenheten og skjule
inngrepene – lekeskog
Tenke aktiviteter for ungdom slik at de ikke begår hærverk
Grøft som kan drenere sumpen – ikke problem med vann med tanke på barnehagen

Bylab på Tinnheia - Gruppe 2 – Grønndalen som møteplass
Runde 1: Hva er utfordringen?
Vil ikke gjøre for mye inngrep
Beholde som grønn lunge
Bruker den flere ganger om dagen
Klatretrær
Veldig fuktig i sørenden, kommer ikke forbi med vogna
Mest brukt om vinteren – akebakke, snøkanon og lys!
Veldig fuktig om høsten
Vil ikke ha åpen grøft i Grønndalen mtp sikkerhet når barn leker der
Hvis man drenerer, så forflytter flomproblemet seg mot sør
Baskeballkurv grodd igjen
Man må fikse begge ender
Ta ikke hele dalen! Behold det som et grøntområde.
Greit å integrere småting – klatrestativ og benker
Ingen belysning; men usikker om det trengs belysning
Barnehagene bruker den mye
Har brukt det litt som møtested, men ikke mye
Litt tilrettelegging, men ikke for mye
Grillplass
Slengtau
Klatrestativ
Park/ lekepark kan vi heller ha på torvet
Naturlige snarveier – opprettholde de
Man går ikke i Grønndalen når det er mørkt og man sender ikke barna dit alene, uønska
aktivitet
Folk kaster hageavfall ned i Grønndalen
Kulturskolen er veldig lite til stede på Tinnheia, har ikke undervisning på skolen her
Kulturskolen kunne bidratt med stedsspesifikk kunst, Knuden kunne hatt en workshop
med barn
Street art, kulturskolen kunne bidratt med det – visuelt løft for bydelen; kan tiltrekke
andre barn og unge (som kul bydel)
Generasjonsmøte (samarbeid mellom barnehage og eldresenter i regi av kulturskolen);
kan man få det til i Grønndalen

Runde 2: Hvilke ressurser har vi å bygge på?
Grønndalen er møtested om vinteren. Samles for å ake, tenner bål
Toalett hadde vært bra (barnehagen kunne trenge det, og andre som bruker Grønndalen)
Mangler oppholdsplasser for at folk blir over lengre tid
Trenger noe tak for at det blir en møteplass, gapahuk
Halvrund gapahuk rundt bålplass
Det naturlige er fint, er en ressurs til kreativitet
Store trær kunne ligge på plenen slik at de kan klatres på
Må tilrettelegges for opphold, med tak over hodet
Steinbord er plassert i skyggen
Jevne ut akebakken, supplere med en mindre akebakke for de små på siden
Nordenden blir ikke brukt
Samler seg vann i begge ender
Naturlig sti er bra
Brukt mye av hunder
Noe å gjøre for barna, naturlige lekeelementer
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Gjøre det mer piknik-vennlig
Mangel på tilbud for ungdommer gjør at det foregår uønska aktiviteter
Skap noe tilbud for ungdommer
Lys i akebakken, ikke nødvendigvis i hele Grønndalen
Attraktiv for barn med mange stier
Klatretrær
Spennende med at det er så høyt opp fjellveggen, henge opp klatretau?
Barna liker skogen, store furu
Noe rappellering på den siden som ikke er så høy
Lekehytte til barn
En av deltagere har pusset opp en lekeplass (Titanveien) med midler fra velforeningen;
er en ressurs
Barnehagen har bygd lavvo, utedo, lekehytte ved Hestefalltjønn
Runde 3: Hvordan ta det videre sammen?
Lett å samle folk til dugnad, folk stiller opp
Alle samfunnslag deltar
Velforeningen pleier å ta initiativ
Bydelsfond, tippemidler, lokalmidler
Bakbanen har hull under dekket, kommunen gjør ikke noe med det.
Akebakken ved bakbanen, det samler seg vann i bunnen.
Velforeningene snakker sammen.
Velforeningen representerer ikke alle på Tinnheia.
Forlenge Grønndalen mot sør. Kan forlenges mot Eigevannet. Knytte sammen Tinnheia
og Hannevikåsen.
Innbyggere kan søke parkvesenet om å sette opp f eks gapahuk. Kan søkes innen 1.
mars om midler for små prosjekter. Så kan innbyggere sette det opp selv i dialog med
parkvesenet.
For større prosjekter må det være en organisasjon bak, f eks velforening eller borettslag.
Åpne opp undergangen mot sør.
Turveiprosjekt på Tinnheia – her skal vi lage forbindelser, her trenger vi lys, her trenger
vi trapp
Mye drenering sør i Eigevannet gjør at det gror igjen. Vannet står lavere enn før. Det
vokser mye siv. Ødelegger for badeplassen.
En sti Eigevannet rundt.
Grussti langs Eigevannet kunne hatt lys.
Andre bydeler er flinke med å ha løypekomite.
Ikke skilt når stier begynner, mangler rundløyper på hele Tinnheia.
Ungdommer liker å spille frisbeegolf i Grønndalen.
Treneringsapparater for ungdom, klatrevegg.
Fordele treneringsapparater over hele Grønndalen for å oppfordre til at man bruker hele
dalen.
Rundløype med info-skilt om metaller (Tinnheia) «metall-orientering»
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