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Medvirkning med ungdommer på Tinnheia fritidsklubb 

Sted:  

Tinnheia fritidsklubb 

Tidspunkt: 

02.09.2021 kl. 17:30 – 19:00 

Deltagere: 

Flere ungdommer i små grupper (2-4 ungdommer om gangen, totalt snakket vi med ca 
20 ungdommer), ca. 10-18 år. Det var dessverre bare en jente som hadde lyst til å prate 
med oss. Det antas at svarene hadde vært annerledes om vi hadde fått kunne prate med 
flere jenter. 
Nina Malo, Gisela Nilsen (Planavdelingen i Kristiansand kommune) 
 

Vi møtte ungdommene på deres premisser på ungdomsklubben. Ungdommene satt seg 
gjerne ned sammen med oss for korte samtaler rundt noen spørsmål, men de ble ikke 
sittende lenge av gangen. Det var mye liv i gjengen, og de kom med gode innspill. Noen 
tegnet også det de ønsket seg for Tinnheia torv. 

 
Vi stilte følgende spørsmål: 

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

Ungdommenes innspill: 

• Beste sted å bo! 
• Fin skolegård. 
• Bra ballbinger 
• Skate 
• Fin butikk 
• Tinnheia er nærme alt! (butikk, fotballbane) 
• Grei plass 
• Mange venner 
• Lett å gå til skolen. 
• Trives bra. 



• Vi kjenner alle. 
• Bingen! 
• Fritidssenteret er bra. 
• Fint sted 
• Tilgjengelig 
• Har nærbutikk og fine turstier. 
• Bra sted for barn. 
• Det er et bra busstilbud 
• Alt er i rekkevidde. 

2. Hva ønsker dere dere for Tinnheia torv? 

Ungdommenes innspill: 

• Vi var på torvet når Coop prix var der. Vi savner Coop prix. 
• Vi ønsker oss en innebane. 
• Take away/ kiosk 
• McDonalds 
• Vi ønsker oss en utebane. 
• Treningsapparater. 
• Savner en matbutikk til. 
• Vi ønsker oss en butikk med internasjonal mat. 
• Vi ønsker oss lekeplass. 
• En liten fotballbane. 
• Godteributikk. 
• Hotell 
• Sørlandssenteret 

3. Syns du at det mangler noe på Tinnheia for at det skal være et godt sted å bo for 
ungdommer? Hva skal til for at du skal komme tilbake når du blir voksen? 

Ungdommenes innspill: 

• Flere matbutikker 
• Take away, billigere mat 
• Bedre fotballbane 
• Jeg flytter gjerne tilbake når jeg får barn. 

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

Ungdommenes innspill: 

• Vi møtes på fritidsklubben. 
• På skolen/ i skolegården. Basketball/ fotball i skolegården. 
• I barnehagen. 
• Ballbinge på skolen. 
• Vi savner ikke noe. 
• Vi ønsker oss bedre nett i bingen. 
• Vi ønsker oss lader til el-sparkesykkel. 
• Vi ønsker oss vegger på bakbanen. 
• Det er rotete, mye søppel og mangler lys. 

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

Ungdommenes innspill: 

• Det er trygg vei. 
• Alt er trygt. 
• Stien ned til Suldalen er farlig. Den er bratt, og det er helt mørkt i den bakken. 
• Vi trenger flere bussholdplasser og bedre bussforbindelser. 
• Det er skummelt med slåsskamper på Grim. 



• Skogen er skummel. 
• Jeg er redd for skolen. 
• Fortau er litt ujevn for sykling. 
• Det var mer utrygt før (gjenger). 
• Råkjøring er utrygt. Vi burde ha patruljebiler. 
• Drikking på skolen. 

6. Bebyggelse: Hva kan bygges? Hvilke funksjoner mangler du? 

Ungdommenes innspill: 

• Savner en innebane. Vigørhallen er bare for 1.-3. klasse. 
• Ønsker oss en billig restaurant/ kebabsjappe. 
• Ønsker oss svømmehall 
• Idrettshall 
• Aquarama 
• Ny fotballbane 
• Bytte ut den lange blokka mot en treningshall for ungdommer under 15 år. 
• Foot locker 
• Bytte ut Sky fitness 
• Bytte ut Skrubbsulten med McDonalds 
• Eldrehjem 
• Vi har nok boliger. 
• Det er mye kø på butikken, det er mye folk her. 
• Vi trenger flere butikker hvis det blir flere folk. 
• Kjøreskole. 
• Vi trenger ingen kirke. 

 

 
 

Gisela Nilsen, 13.09.2021 


