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FORORD 
  
Et overordnet prinsipp i all medvirkningsarebeid er å sikre reell innflytelse som gir synlige resultater. 
I arbeidet med revisjon av kommuneplanen er dette svært utfordrende, men ingen umulighet i en kommune hvor det er adminstrativ og politisk vilje til dette. 
 
Rask tilbakemelding til de unge er et sentralt element i arbeidet. De må få informasjon om hva som skjer med innspillene deres. 
Prosjektgruppa for kommuneplanen har gitt sin foreløpig skriftlige respons på det deltakerne har brakt inn i kommunplanarbeidet.   
Meddelelsen til de unge er gjengitt som vedlegg i dette heftet.   
I prosessen videre blir det opp til politikerne å beslutte hva som er viktig å gripe fatt i. 
 
På kart, ortofoto og gjennom utsagn har de unge selv formidlet bruk av arealer ”LANGS SJØ OG VANN I RANDESUND”.  
Spennende tanker, drømmer og forslag for fremtiden er lagt fram. 
Å få mulighet til innflytelse stimulerer de unges evne til engasjement, ansvar og nytenkning.   
Håpet er at lydhøre voksne skal ta godt imot og bruker de unges innspill.   
Det styrker selvfølelsen og vekker samfunnsengasjemtet hos våre yngre innbyggere. 
 
Prosess og produkt er tilrettelagt og gjennomført av Rita Galteland.   
Galteland er kommunens rådgiver for medvirkning i saker som omhandler barn og arealplanlegging.  
Oppdraget er bestilt av prosjektgruppa for kommuneplanrevisjonen. 
Heftet er produsert i A3 format med to karter som egne vedlegg.  Alt er gjort tilgjengelig som pdf-filer. 
 
HJERTELIG TAKK TIL 

- alle engasjerte barn og ungdommer som på en levende måte har deltatt og gitt Kristiansand kommune et verdifullt materiale 
- Haumyrheia, Vardåsen, Strømme, Dvergsnes, Holte og Kringsjå skole som velvillig har tatt imot og lagt forholdene godt til rette 
- tegnekontoret på plan- og bygningsetaten, oppmålingsvesenet og parkvesenet på teknisk sektor for uvurderlig hjelp med kartmaterialet. 

 
 
Kristiansand, 20.mars 2009 
 

  
 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
BARN OG AREALPLANLEGGING 
FNs barnekonvensjon, Plan- og bygningsloven og Rikspolitiske retningslinjer omtaler alle barns rettigheter ved planlegging etter loven. 
Kommunen har ansvar for å påse at planprosessen organiseres slik at barn og unge kan engasjere seg i saker de berøres av,  
har ønsker om eller forutsetning for å delta i. 
 
Læreplanen for grunnskolen (Kunnskapsløftet) legger vekt på demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning.   
Arbeidet med kommuneplanen gir i så måte erfaringer og leder elevene fram mot et aktivt medborgerskap. 
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Kommuneplanen 2010 – 2020.  Barn og unges innspill til arealdelen – ”LANGS  SJØ OG VANN I RANDESUND” 

INNLEDNING 
 
Tema 
Barn og unges innspill til arealdelen i Kommuneplanen 2010 – 2020.   
Prosjektgruppa for kommuneplanen ønsket de unges ytringer i forhold til kystnære arealer.  Tidligere er prosjektet ”INNENFOR VARODDBRUA” gjennomført. 
Dette heftet tar for seg arealene ”LANGS SJØ OG VANN I RANDESUND”.  Primært dreier det seg om de områdene som ligger langs kysten.  Fra Varoddbrua og  
østover til kommunegrensa.  Sentrale ferskvann Innenfor er også tatt med. 
 
Omfang  
Medvikningsprosessene la opp til å  

- fange opp de unges bruk av de kystnære arealene og de mest sentrale vannene innenfor.  
- registrering av ferdsel fra bolig til bruksområder 
- få fram forslag om fremtidige bruk, dersom de unge selv hadde tanker om det. 

 
Tidligere registeringer i området som er utført av skolene kan sees på som et supplement og er tilgjengelig på kommunens kartdatabase, GISLINE.   
 
Deltakere     
Barn og ungdommer fra 6. 7. og 9.trinn på Haumyrheia, Vardåsen, Strømme, Dvergsnes, Holte og Kringsjå skole deltok.   
Begge kjønn var representert i trinngruppa.  Det ble lagt vekt på at deltakerne skulle bo nær kysten eller vannene innenfor. 
 
Prosess og produkt    
Medvirkningsprosessene ble gjennomført trinnvis i små grupper i begynnelsen av februar 2009.  Hver gruppe jobbet i om lag to timer.   
Topgrafiske kart i målestokk 1:6000 og flyfoto i målestokk 1:1000 var sentrale redskaper i arbeidet.  Det ble vekslet mellom individuelle innspill og synspunkter  
og gruppevis høyttenkning over kartene.   
 
I forståelse med de unge ble samtalene tatt opp elektronisk.  Dette for at deres egne utsagn skulle kunne skrives ned og gjengis så korrekt som mulig i dette heftet.  
Tilføyelse av enkelte stedsnavn har vært nødvendig for å skape klarhet for leseren.  Produktansvarlig har valgt å skive en del ord og uttrykk ”dialektisk lydrett”,  
slik at leseren skal få et mest mulig ”autentisk bilde” av de flotte utsagnene.  Fotografier av deltakere i arbeid er brukt for å bringer leseren nærere de unge . 
 
Opplysninger om bruk av arealer er samlet under overskiften ”HER ER VI”. De unges egne stedsangivelser er tegnet inn på topografiske kart i A0 format.  
Kartene er scannet og tatt med som to selvstendige pdf-vedlegg. 
 
”HØR VÅR IDÉ” omhandler de unges framtidstanker og drømmer for egne nærmiljøer.  Utsagnene er illustrert på flyfoto. 
Det var utfordrende å få de unge til å gi innspill på fremtidig arealbruk.  Løsningen ble å gi dem i oppdrag å være ”kommuneplanleggere”.  
Som planleggere skulle de komme med forslag til tiltak som skulle resultere i bedre arealer for barn og unge å bruke. 
Deltakerne fikk beskjed om at de kunne sprenge fjell, fylle ut og lage nytt land.  Flytte vei, lage sykkelvei, tunnel eller bro var også tillatt.  De fikk disponere så mange  
penger de behøvde, dersom de mente det var behov for å kjøpe hus, hytter og eiendommer for å lage gode løsninger. 
Rydde skog, flytte gjerder, lage molo eller brygger var også mulig.  Mange spenstige og spennende forslag har sett dagens lys.  
Om innspillene inspirerer de voksne til å følge opp med gode fremtidsrettede arealløsninger vil ikke bli besvart før Bystyret sluttbehandler kommuneplanen. 
 
Innspillene fra barn og ungdommer er gjengitt under betegnelsen ”LANGS SØMSLANDET OG RUNDT SUKKEVANN” og i bolken som i heftet er kalt  
”FRA KORSVIKFJORDEN OG ØSTOVER”. 
 
Tilbakmelding til deltakerne 
Prosjektgruppa for kommuneplanen har fulgt opp medvirkningsprosessene med en foreløpig tilbakemelding til de barn og ungdommer som har deltatt.   
Responsen er gjengitt som vedlegg og blir overlevert deltakerne sammen med heftet. 
Deltakende skoler får tilsendt heftet som pdf-filer.  Ett trykt eksemplar blir langt ut på skolenes bibliotek.  
Intensjonen er at heftet og vedlegg skal gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside, slik at alle intereserte kan få innsyn i materialet.   
Heftet og kartene kan også sees som pdf-filene på www.pedsenter.no 
 
Kommunes prosjektgruppe har avsatt 10 000 kroner til gjennomføring av ett symbolsk fysisk tiltak langs kysten eller i nærmiljøet.  Dette for at noen av de unge  
i tilknytning til medvirkningsprosessen skal erfare at et lite strakstiltak nokså umiddelbart blir iverksatt.  Loddtrening blant deltakende skoler er gjennomført ved  
Pedagogisk senter. Kringsjå skole ble vinneren.  Elevrådet og deltakende elever ved skolen skal få bestemme hvilket tiltak pengene skal brukes til.   
Pedagogisk senter følger opp det videre arbeidet. 
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”Du vet den derre gamle gjengrodde gressfotballbanen rett 
oppforbi der med Fuglevikstranda.  Den burde kommune ha 
gjort noe med.  Æ tro at det hadde blitt orntlig fin altså.   
Å så kunne det ha gått en sti over te Sømstranda, au. Ja, 
sånn at vi kan sykle der. 
Kanskje vi kunne kjøpe noe av de som eier der. 
Ja, det som ligger rett med sia, sånn at det blei større plass 
og sånn at det nesten blir ei strand og fjell mellom 
Stømstranda og Fuglevikstranda” 
 

  

 

  

 

 
”Hvis det er fullt der med sandstranda på Fuglevika, så 
pleier mange å gå lenger henover på fjellane.   
Ei gang så hoppa vi fra den brygga som ligger der 
henne og da blei vi sendt vekke av han fyren som var 
der.   
Det er er et gjerde der som går ner te sjøen og som 
lissom avgrenser området. 
Det er sinnsykt fint å hoppe fra de fjellane der”. 
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Kommuneplanen 2010- 2020. Barn og unges innspill til arealdelen – ”LANGS SJØ OG VANN I RANDESUND” 
 

HER ER VI 
< Langs Sømslandet > 
 
SØMSTRANDA, FUGLEVIKSTRANDA OG ØYENE UTENFOR 
Vi bruker Sømstranda og Fuglevikstranda mye, for vi harke noe 
ant valg nesten, for de eneste to sandstrendene vi som bor på 
Tømmerstø og Odderhei har, er den lille i Trossestien og så den 
på campingplassen på Dvergsnestangen.   
Mange her ute har båt eller sitter på med none som har. Vi må 
nesten ha båt for hvis ikke så kommer vi oss ikke noe plass.  
Ellers så må vi vente i evigheter på buss eller sykle og det tar lang 
tid.  
Det er bare to strender på alle de folkane som bor her ute og det 
er alltid fullt av masse folk.  Derfor må vi kjøre båt heilt fra 
Randesund te Sømstranda og Fuglevika for å bade på sandstrand 
sammen med venner.   
Når vi går te Sømsia så velger mest Fugelvikstranda for den er 
størst og nærmest.   
Æ pleier å være på Lyngøya au en del for æ kjører båt.  Å så har 
æ med mæ venner. 
Æ bruker ikke sandstrand for æ bruker båten og kjører ut på 
skjærane. 
(Holte, 9.trinn) 
 
Det er mange som er på nudiststranda, for æ har sett det når æ 
har kjørt forbi med båt, men æ æ ikke der nere å bader.   
Æ bader på Sømstranda på de fjellane som ligger rett henforbi 
sandstranda.  Der er det utrolig bra for der kan æ hoppe. 
Æ æ mest på gressplenen for der kan æ spille fotball.   
Det er ikke så mange ungdommer på Sømstranda, egentlig.   
Det er fler på Fuglevikstranda. 
(Haumyrheia, 9. trinn) 
 

 

Hvis det er fullt der med sandstranda på Fuglevika, så pleier 
mange å gå lengere henover (mot nord) på fjellane der.  
Ei gang så hoppa vi fra den brygga som ligger der henne og da 
blei vi sendt vekk av han fyren som var der.  Det er et gjerde som 
går ner te sjøen og som lissom avgrenser området.  Det er 
sinnsykt fint å hoppe fra de fjellane der. 
Vi bader ikke så mye der henne med gressplenen på 
Fuglevikstranda for det er veldig ofte så mye vind der og så er det 
fullt av brennmaneider der. Det er heilt stappa av de. 
Æ er egentlig bare mest på sjøen med båten vår, så æ æ nesten 
ikke her nere å bader. 
Æ har au båt så æ æ mye på Lyngøya og Hestholmen og 
Smedholmen.  Det er dødla bra å hoppe fra fjellet der med 
Hestholmen.  Det er heilt rått og vilt å hoppe fra, for det er neste ti 
meter og så er det så greit for det er ganske så dypt der.   
Vi pleier å ligge mest på Hestholmen eller på jordet på 
Smedholmen for der er det do og så kan vi spille volleyball der.  På 
Lyngøya er det alltid så mange familier med små barn.  Det er 
mange med ganske store båter som ligger med øyane, så der er 
ikke alltid så lett å legge te.   
(Haumyrheia, 9. trinn) 
 

 
 
På Sømstranda er vi ofte om sommeren. 
Vi bader veldig mye der og så går vi rundt på fjellane og så spiller 
vi fotball å sånn på gresset der.  Båtane kan komme inn og binde 
sæ fast der ute. 
Når vi har avslutning med skolen så pleier vi å gå ut på fjellane å 
hoppe. 
Men der er veldig mye skjell der så det går an å kutte sæ. 
Vi pleier mest å bruke den ene bukta for på den andre er det 
gjørmete og mye tang og brennmaneider å sånn.   
Men det er veldig fint å dykke å sånn lenger ute. 

Vi bruker nesten ikke det gresset som er henforbi fotballbanen, for 
der er ingen ting å gjør der. Det er jo bare gress.  For eksempel så 
går det jo ikke an å leke gjemsel for det er jo bare et åpent 
område.   
(Strømme, 6./7.trinn) 
 

 
 
Det er jo egentlig ganske fint å bade på Fuglevikstranda. 
Fjellet der er så greit og det er gode hoppeplasser der og så er det 
sandstrand rett med sia.  Men, det er litt lite plass på stranda. 
Det er sånn derre gule dingser ute i vannet så de ikke kan kjøre 
med båt inn og det er ganske greit. 
Å så burde de rydde litt for det ligger masse planker å sånn der og 
æ skjærer mæ heile tia når æ æ der.  Det er masse skjell og 
søppel å sånn som ligger der åsså. 
Æ syns at de som roter kunne ha rydda opp. 
Ja, men det er ikke alle som gidder det. 
Noe som kunne ha vært litt lurt er at hvis kommunen kunne hatt 
det sånn at noen hadde hatt det som sommerjobber å plukke 
søppel å sånn. 
Men det som er bra er at av og te så kommer det en sånn derre 
Hennig Olsen båt inn og selger is.   
Det er none voksne som er ute på fjellane der henne å soler sæ. 
Å så er det none som fisker der. 
Mæ og venninna mi vi gikk opp te grua som ligger rett oppforbi 
Fuglevikstranda.  Det er veldig mange frosker der og så gikk vi inn 
og der var det veldig mange fine steiner som vi kunne finne.  Æ 
syns det er ganske fint inni i grua åsså. 
Æ syns at kommunen ska lage et skilt med fotballbane og så kutte 
vekk noen av de treane som er rondt å så gjør noe med gresset på 
banen.  Kanskje det åsså kunne ha vært volleyballbane der.  Det 
hadde vært litt gøy med en footvolleyballbane.  En sånn 
volleyballbane med litt lavere nett og så sparker man ballen over. 
Når de har bygga hus der, så føler æ at heile stranda blir heilt 
kvalt.  Æ føler lissom at de som bor i de nye husane eier heile 
stranda lissom.   
(Strømme, 6./7.trinn) 
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Vi kan spille fotball, volleyball, frisbee å sånn på gresset med 
Sømstranda. 
Men æ bruker mest Fuglevikstranda for æ bor rett oppforbi. 
Vi er mest der med sandstranda og så med hoppefjellet. Det er 
ikke så veldig ofte vi er på andre sia. Før så gikk vi ner i den 
gjengrodde. 
(Vardåsen, 6.trinn) 
 
 

HØR VÅR IDÉ  
< Langs Sømslandet> 
 
TILTAK PÅ SØMSTRANDA 
Det er altfor lite strender i Randesund. 
Ja, og så er det altfor lite sandvolleyballbaner! 
På Sømstranda for eksempel er det god plass te å lage baner og 
sette opp nett. 
Med en gang det kommer volleyballbaner så tror æ at det kommer 
te å komme så sykt mye folk.   
Ja, æ det tror æ au. 
Æ hadde gått der mye oftere, da. 
Åhh, sandfotballbane, folkens – det hadde vært dødsgøy! 
Jaaa, sånn som på Hamresanden.   
På Hamresanden er det sandfotball og så har de også stengane til 
volleyball.  
En av grunnane te at det er så mange på Hamresanden er at de 
har sandvolleyballbaner å sånn der. 
Vi kunne godt tatt vekk none av de treane som er der nere og så 
laga none stier ut te fjellane på andre sia.  
Å så ei flytebrygge som vi kan svømme ut te. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
                      

                                          
                                         Chris, 9.trinn - Haumyrheia skole 
 
På Fuglevikstranda og Sømstranda burde det være sånn 
søppelkasse, eller så blir det bare mer søppel der, for folk slenger 
bare søpla inn i buskane.  Bak do og inne på doen ligger det mye 
søppel. 

Æ har et ant forslag åsså. Siden alle har med sæ engangsgriller så 
burde det heller være en sånn stor grill som er skudd fast i fjellet.  
Ja, men da må den være litt stor med plass te mange eller så 
kommer folk te å ta med seg engangsgriller åsså.  
Hvis det er en stor grill eller mange, da slepper folk å ta med seg 
engangsgriller og så blir det mindre søppel au.  
Det blir så mye svart på stranda, når folk kaster heile grillen ut i 
vannet.  Det er mange som bare hiver det inn i en busk etterpå. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
 

 
Marius, 6./7.trinn - Vardåsen skole 
 
Det kunne jo ha vært litt greit å ha en sandvolleyballbane eller noe 
her en plass på gresset. 
Ja, å så kunne vi godt hatt none fiskebrygger på Sømstranda.  
Men det er ei flytebrygge som ligger langt uti her. 
Ja, men æ tenker på sånn ei langs stripebrygge som de har på 
Hamresanden. 
Åsså kiosk. Ja, ei pølsebu.  Is kunne de au selge. 
None av treane er ofte i veien, du må lissom gå sånn bøyd.   
Vi kunne ha hogga none av de og lagd en liten sti midt i. 
Men nå er det mange steder å gjømme sæ når vi leker gjemsel å 
sånn. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
 
Det er veldig fullt av folk på stranda, så hvis det kommer flere folk 
så må kommunen gjør stranda større så det blir plass. Hogge 
none av treane åsså kanskje?  Eller vi kan kjøpe none av de 
husane der hvis de som bor der vil selge de. 
Æ vet det, vi kunne ha gjort noe mer på gresset der. I jalle fall fått 
finere gress og så nye mål med nett inni.  Vi kunne åsså hatt et 
volleyballnett.  Der med sivet kunne det ha blitt laga ny og finere 
strand.  Badebrygge er åsså greit. 
(Vardåsen, 6.trinn) 
 

 

Hvis det kommer mange  
flere folk på Søm, så må  
kommunen lage ny strand  
og en bedre fotballbane  
     så det blir plass  
             til alle. 
 

Astrid, 6./7.trinn - Vardåsen skole 
 
NYE BADEPLASSER, SYKKELSTI OG BALLOMRÅDER 
Du vet den derre gamle gjengrodde gressfotballbanen rett oppforbi 
der med Fuglevikstranda.  Den burde kommunen ha gjort noe 
med.  Æ tror at den hadde blitt orntlig fin altså. Å så kunne det ha 
blitt en sti over te Sømstranda au. Ja, sånn at vi kan sykle der. 

Æ har en idé te 
kommunen.   
Det er at de må så 
ordentlig gress og 
lage en fin fotballbane 
og ha en bra utedo og 
rydde Sømstranda for 
søppel. 

Kanskje vi kunne ha kjøpt noe av de som eier der. Ja, det som 
ligger rett med sia sånn at det blei større plass og sånn at nesten 
alt bare blir ei strand og fjell mellom Sømstranda og 
Fuglevikstranda.  
Æ har sett at det er et gjerde som står der nere. 
Æ syns de burde ha tatt vekk none av alle de treane og så kunne 
det åsså ha blitt en sandvolleyballbane der. 
Men engentlig så burde kommunen har gjort noe med den lille 
fotballanen som ligger på andre sia av veien, rett der med 
Fuglevikkleiva.  Den bruker vi veldig ofte og den er av grus og 
ganske så stygg. 

Kan dere lage 
none baner med 
sandvolleyball på 
Sømstranda sånn 
at vi slipper å dra 
heilt te 
Hamresanden om 
sommeren? 

(Vardåsen, 6.trinn) 
 

 

Æ syns kommunen  
ska knekke 
nøtteknekkeroppgave
n med å få mere 
strand mellom 
Fuglevika og 
Sømstranda.   
Åsså finere og mer å 
gjør for alle de folkane 
som er der. 
 

Sondre, 6./7.trinn - Vardåsen skole 
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Andrea, 6./7.trinn - Vardåsen skole 
 
MOLO, SANDSTRAND OG ANDRE TILTAK 
Vi kunne ha lagd en svær molo i Fuglevika. 
Ja, det hadde vært dødsgøy.  Åsså kunne det ha vært strand rundt 
heile og steiner på utsida sånn at vi blokkerer bølgane. 
Åsså kunne vi ha lagd en sandvolleyballbane der oppe på gresset. 
Det hadde vært luxus!  Da hadde æ begynt å bade der. 
Æ har lyst te at det skal bli en bra sti åsse, hen te den andre sia 
med Fuglevikstranda. 
Da tror æ vi trenger en ny parkeringsplass åsså. 
Nei, vi trenger det ikke. Det er de voksne som sliter med det. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 

 
Nikolai, 9.trinn – Haumyrheia skole 

 
SYKKELBRO UT TIL LYNGØYA, HESTHOLMEN OG 
SMEDHOLMEN 
Æ kommer ikke ut te øyane for æ harke båt. 
BRO! 
Vi lager ei bro ut te Lyngøya og så kan du åsså komme dæ ut. 
Ja, for æ har lyst te å ut å hoppe fra det dødla bra fjellet der ute 
med Hestholmen. 
Hvis vi lager sandvolleyball og sandstrand i Fuglevika, er det 
konge.  For etterpå kan vi gå over broa ut te øyane.   
Det hadde vært sykt bra, så kunne vi bare sykle ut. 
Det er dødla rått! 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 

     
Øyvind, 9.trinn - Haumyrheia skole 
 
 

HER ER VI 
< Sukkevann og andre vann> 
 
BADEPLASSER I SUKKEVANN 
Vi bader mye i Sukkevann rondt der med Dalen og inne i bukta og 
så rett der med stupefjellet og på andre sia.  Det går sånn derre 
stier der fra Høvågveien og ner te vannet.   
Å så bader vi i andre enden av Sukkevann.  Rett nerforbi der med 
Odderhei.  Vi går gjennom skogen når vi skal ner der å bade. 

Rett der med Sukkestøl er det ei privat brygge som æ har bade på 
sammen med none æ kjenner som bor der. 
(Holte, 9.trinn) 
 

 

Æ mener at kommunen  
snart må lage sykkelvei  
    på Sømsveien. 

Bro over te 
Lyngøya og de 
andre holmane 
syns æ hadde 
vært en glup idé. 

 
Om sommeren så bader vi hele tida her i Sukkevann på begge 
siane av bukta rett der med veien ut te Høvåg.  Det er så bra å 
være her for her kan vi hoppe fra det høye fjellet og så svømmer vi 
over te andre sia.  Det som er bra er at det er greit å komme te.  Vi 
sykler på veien heilt te stien begynner og så legger vi fra oss 
syklane og går over. 

 

Æ bader au mye der, men det er ikke så lett å sole seg der for det 
er nokså skrått fjell. 
Det som er litt dumt er at noen just har hivd en ganske svær stein 
uti vannet rett nerforbi hoppefjellet sånn at det går nesten ikke an 
hoppe der mer.  Vi må hoppe ekstra langt ut for ikke å treffer an.   
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
Hver gang vi spiller fotball om sommeren, så har vi ofte med oss 
badetøy og så går vi bare rett ner i Sukkevann og bader. 

Æ vil si at det hadde vært 
dødsbra om kommunen 
hadde lagd en svær molo 
der med Fuglevika. Med 
steiner på utsida sånn at 
bølgane blir blokkert og 
ei laaaang strand med 
masse, masse sand på 
innsia. 

Æ er ofte der med ei venninne og for eksempel med mamma å 
sånn og det er ganske gøy der. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
 
Æ bader inne med Sukkevann hver eneste dag om sommeren, for 
vi er der heile tia å spiller fotball om sommeren.  Vi bader der 
mange ganger etter at vi har spilt fotball. Å så har vi vært der med 
speideren og med skolen med orientering å sånn.    
Æ har jogga ront i lysløypa.   
(Vardåsen, 6.trinn) 
 
GOLFBANEN  
Vi går mye på ski og aker å sånn på golfbanen om vinteren med 
familen å sånn.  På skidagen med skolen så pleier vi egentlig å 
være på golfbanen, men i år skal vi til Lie. 
Vi går åsså rundt heile Sukkevann med skolen. 
Æ har bada au på fjellet der nere med Sukkevann, men det er litt 
farlig når de spiller golf. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
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Kommuneplanen 2010- 2020. Barn og unges innspill til arealdelen – ”LANGS SJØ OG VANN I RANDESUND” 
 

DRANGSVANNET 
Det er veldig bra å være å bade i Drangsvannet med den øya der 
inne.  Der pleier vi å stå mye på vannski og det er mange som gjør 
det.  De som bor her inne har egentlig tenkt å lage ei lita 
sandstrand.  Æ tror den kunne ha blitt digg, men det er litt lite sol 
der.  Det trengs virkelig ei strand hvis de bygger ut Benestad. 
(Holte, 9.trinn) 
 
Det er dødla bra i Drangsvannet.  Det er ingen maneider og så 
midt innpå her er det et stort jorde på ei av øyane.  Det er heilt vilt 
å ligge der for det er skikkelig flatt og fint.  Å så står alle på vannski 
å sånn.  Vi liker ikke at det skal bygges boliger på Benestad for vi 
er redd for at det kan ødelegge badeplassen vår. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
Vi bader i Snikkedalen, men det er ganske gromsete, men vi har 
just fått strand der nere.  Det er ei brygge som var der som vi 
pleide å hoppe fra, men den er rast ner nå.  Det skjedda da det var 
så mye snø i fjor. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
 
SKØYTER PÅ TJØNNENE  
Vi gårke noe ofte på skøyter på Sukkevann for tjønnane fryser 
først, så vi bruker mest de.  De som bor på Søm og i Randesund 
bruker Liantjønna, Lyngåstjønna, Vabotjønna, Roshagetjønna, 
Støletjønna, tjønna med Frikstad kirke og så den lange tjønna som 
ligger rett innforbi der med Benestad. 
(Holte, 9.trinn) 
 
NB:   
Barn og unges bruk av arealer er kartfestet og vist som eget 
vedlegg i pdf-format (kart A og B) 
 
 

HØR VÅR IDÉ  
< Sukkevann og andre vann> 
 
UTVIDELSE OG TILTAK PÅ BADEPLASSER I SUKKEVANN 
Du vet der med Dalen rett med Idrettshallen på Sukkevann.  Der er 
det kun å bade å så må du gå hjem igjen.  Vi kunne ha trengt noe 
mer der.  
Ja, det syns æ au. Her kunne kommunen ha gjort en del, for det er 
så liten plass te å bade. 
Æ syns at de kunne ha tatt vekk none av treane for vi må sitte oppi 
skogen med maurane omtrent når vi ska skrifte å sånn.   
Å så kunne det ha vært ei lita brygge te ute i vannet.  For folk 
bruker den lille brygga som er der te å sole seg på og da fårke vi 
lov te å hoppe og alt sånn der.  
På grunna er det masse svære steiner som de godt kunne ha tatt 
vekk for det er så vanskelig å bade der.  Æ fårke lov å mamma å 
bade her aleine for alle de steinane som er der.  
Æ syns det kunne ha vært litt mer flatt med vannet og ei strand her 
nere og ei lang brygge som det går an å hoppe fra.  Men de måkke  

gjøre noe med hoppefjellet.  Vi må ha grillane åsså. 
Æ synes heller at de skulle lage litt mer fjell enn strand.  Går det 
ikke an å få det hvis kommuen hadde tatt vekk none av de treane 
og all jorda rundt treane? 
Kanskje åsså vannsklie ut i vannet og flytebygge med badetrapp. 
Ja, det hadde vært gøy. 
Men det er egentlig ikke alle tingane vi tenker mest på.  Det 
viktigste er egentlig at vi får litt mer plass.  Åsså at de kan gjør noe 
med alle de enorme steinane i vannet. 
Hvis æ hadde vært kommunen for å si det sånn, så tror æ at æ 
ville ha renska fjellet og lagd ei lita strand.  Det som er så bra med 
fjell er at hvis du har vært i vannet ganske lenge og begynner å bli 
kald, så er fjellet varma opp å så kan du varme dæ på det. 
Alle ville ha kommet her hvis det hadde skjedd og de er ganske 
bra.  Det ekke noe gøy å bare være hjemme å bade i basseng i 
hagen.  Det er gøyere å få stor svømmeplass å sånn og treffe 
venner å sånn. 
Det som er så fint med Sukkevann er at vannet blir varmt og så er 
det så nærme der vi bor og da kan vi sykle derte og gå rett ner der 
etter skolen for vi harke nesten none andre plasser å bade. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre: Thomas, Kristian, Christina, Maren, Fredrik, 
Kristian, Frida og Susanne, 6./7.trinn – Strømme skole 

 

Æ drømmer om ei 
sandstrand i 
Sukkevann. 
Det hadde vært 
deilig ☺ om vi 
kunne fått det. 
 

Maria, 9.trinn - Haumyrheia skole 
 

 
Magnus, 9.trinn - Haumyrheia skole 

Æ mener at 
kommunen har 
en oppgave med 
å rydde vekk 
treane langs 
badeplassen der 
med Sukkevann 
og på de andre 
badeplassane 
sånn at det blir 
greit for oss å 
komme te.   

 
Vi har en supergod idé te kommunen.   
Det er å hogge og lage ei bedre strand i 
Sukkevann te oss som bor rondt her. Alle som 
går på Strømme skole har veldig lite plasser de 
kan gå te å bade rett etter skolen. Vi tror det er 
mange som vil at det ska skje.  
Kan dere i kommuen kan hjelpe oss med det? 
 

Nå er det sånn at 
vi nesten ikke 
kommer fram for 
alle treane. 

 
Vi ønsker oss egentlig ei sandstrand i Sukkevann (nordøst), hvis 
det går an. 
Det er ei pittelita ei der fra før, rett der med fjellet. 
Vi kunne heller godt ha lagd lange brygger med sia fjellane på 
begge siane, for da blir det bedre badeplass for oss.  Nå er det 
ikke så lett å få lagt fra seg tøy å sånn. 
Det er sinnsykt mange som bruker badeplassen rett med 
Høvågveien for det er så lett å komme te. 
Flytebrygge nytter nesten ikke for vi hadde ei og den var det noen 
andre som kom hen å tok. 
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Kommuneplanen 2010- 2020. Barn og unges innspill til arealdelen – ”LANGS SJØ OG VANN I RANDESUND” 
 

Æ tror at når de bygger hus på Benestad så kommer det mange 
folk te Sukkevann og da må de gjør noe med badeplassane så det 
blir plass te flere.  
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre: Frida og Susanne,  
6./7.trinn - Strømme skole 
 

 

             
           Ola, 9.trinn - Haumyrheia skole 
 

            
           Øverst Fredrik og under Kristian, 6./7.trinn  
           Strømme skole 

 

Vi lurer på om dere i kommunen 
ganske så snart kan ta vekk none av 
de treane med Sukkevann, sånn at vi 
kan få plass te å bade der.  

Æ ønsker           mæ et stort 
hoppetårn en eller annen 
plass.  Enten i Sukkevann 
eller på den ene eller den 
andre stranda på Søm.        
   Ikke ute på øyane, for  
      der kommer ikke  
             æ ut. 

Vi to 
har veldig lyst  
te at kommunen kan ha  
en sånn regel at  
             alle barna kan få    
              en ordentlig badeplass   
                 der de bor. NB:   

Barn og unges bruk av arealer er kartfestet og vist som egne 
vedlegg i pdf-format (Kart A og B) 
De unges idéer er illustrert på flyfoto i heftet. 
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Mangekant
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Mangekant

rita.galteland
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Kiosk

rita.galteland
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Rydde og lage stier ut til fjellene



rita.galteland
Ellipse
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rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje
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Sykkelsti 
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Lyngøya

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
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rita.galteland
Linje

rita.galteland
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Småbroer ut til øyene

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Mangekant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Bildeforklaring
Molo og sandstrand i Fuglevika

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Bildeforklaring
sandvolleyballbane

rita.galteland
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rita.galteland
Bildeforklaring
Ny sti til Fuglevikstranda

rita.galteland
Tekstboks
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Tekstboks
  13



rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Mangekant

rita.galteland
Bildeforklaring
DALEN

rita.galteland
Bildeforklaring
Sukkevann idrettsanlegg

rita.galteland
Bildeforklaring
Flytebrygge

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Linje

rita.galteland
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rita.galteland
Bildeforklaring
Lang hoppe/badebrygge

rita.galteland
Bildeforklaring
Fjerne store steinblokker som ligger under vann

rita.galteland
Bildeforklaring
To små sandstrender

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Rektangel

rita.galteland
Bildeforklaring
Hogge trær for å få fram "badefjellene"

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
Vannsklie

rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< Utvidelser og tiltak på badeplasser i Sukkevann >

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Bildeforklaring
Sandstrand og tynning av trær langs vannet

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Bildeforklaring
Fjerne stor stein som noen har veltet uti rett ved hoppeplassen

rita.galteland
Bildeforklaring
Lange brygger langs land

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Rektangel

rita.galteland
Bildeforklaring
Flytebrygger

rita.galteland
Tekstboks
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Ei turløype rundt
Sukkevann

HØR VÅR IDÉ

< Løpestier og turløype rundt Sukkevann >
 15

Eksisterende
gruset "løpesti"

Nye "løpestier"
med grus

HOLTE SKOLE

DVERGSNES SKOLE

SUKKEVANN IDRETTSANLEGG



 

  

 

  

 

” Åh, ei sandstrand, ei stor ei! 
Det hadde vært deilig om vi kunne få ei inne i 
Fidjekilen en plass. 

”Ute med oss på Odderhei er det ikke så mange 
plasser vi kan bade. 

Sykt fett om de hadde lagd ei. None folk har kjøpt svømmebasseng sånn at 
barna ska få bada greit om sommeren. De kunne ha lagd bygger åsså.  Sånn at det blei 

plass te båtane våre.  Ofte så trenger vi bare sånn 
derre bolt i fjellet rett med sia der vi ska bade. 

Æ kjører mye båt om sommeren rondt med 
øyane sammen med familien min.  Det er deilig 
å ligge på sånne glatte deilige svaberger. Kommunen burde bare kjøpe heile holmen der med 

båthavna, hvis han som eier an vil selge an”  Vi pleier mest å kjøre te Hamresanden å sånn 
eller te Sømstranda eller Fuglevikstranda”. 
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Kommuneplanen 2010- 2020. Barn og unges innspill til arealdelen – ”LANGS SJØ OG VANN I RANDESUND” 
 

HER ER VI 
< Korsvikkilen, Dvergsnestangen og 
Dvergsøya  > 
 
MARINAEN  OG MARINASTRANDA INNERST I 
KORSVIKKILEN 
Rett der med Marinaen, det er der vi henger. Det er den plassen 
mange av oss er på ofte.   
På marinaen er æ nesten hver dag om sommeren.  
Å, rett der på andre sia er stranda æ digger.   
Den strand æ æ ofte på for det erke none andre strender.  Vi 
bruker stranda og så fjellet der med stupebrettet og så brygga på 
andre sia av stranda.  Vi kunne godt hatt ei flytebrygge der. 
Æ sykler for å komme derte. 
Æ bruker båt og så fyller æ bensin og kjøper is og gotteri å sånn. 
Vi kjører alltid hen te Marinastranda for å se om det er none der. 
Det er litt for få bryggeplasser som vi kan legge te med båter så av 
og te må vi dra båten opp på sandstranda. 
Vi bruker Marinaen og solariumet åsså, når det ikke er sommer. 
(Holte, 9.trinn) 
 

 
 
Stranda inne med Marinaen kaller vi bare for Marinastranda.  Den 
er dritliten, men den er ganske fin.  Det er mest de fra Holte som 
bruker den.  Men, det er ganske greit at den er der for det er så 
nærme Marinaen.  Da er det bare å gå rett bort der.  Å så kan vi 
lissom møtes der på midten, de fra Holte og vi som går på 
Haumyrheia. Det er ganske mange som kjører med båt om 

sommeren og da kjører man alltid bort te Marinastranda for å se 
om det er none der.  
Men vi trenger så sykt flere båtplasser her inne med Marinaen.  
Om sommeren er det helt stappfullt her og her og vi finner nesten 
aldri en plass vi kan legge båten te som besøkende lissom.  Alt er 
privat der nere og vi trenger noen besøkendeplasser.  Nå må vi 
legge båten inn på stranda hvis vi vil bade eller noe. 
(Haumyrheia, 9. trinn) 
 
LANGS KORSVIKFJORDEN 
Det er vanskelig å komme sæ ner te vannet med Korsvikfjorden. 
Du må gå så langt inni skogen.  Å så ligger det masse private 
hytter der. Så vi går ikke ner der. 
Æ har bada rett der med den nye skolen på Dvergsnes.  Vi var der 
sammen med none som bor rett med sia. 
(Dvergnes, 6./7.trinn) 
 
CAMPINGPLASSEN PÅ DVERGSNESTANGEN 
Volleyballebanane og binga bruker æ mest når æ æ på 
campingplassen på Dvergsnestangen. 
Det er fire volleyballnett der som alle kan bruke. 
Når det er veldig varmt så går vi på stien rette over te stranda på 
andre sia og bader.   
Det er ganske greit der for der kan du hoppe fra stupebrettet og 
bruke rusja og bryggane.  
Vi er en del der ute om sommeren. 
Det er ofte veldig mange venner som avtaler at de skal gå ut der 
å spille volleyball å bade å sånn.   
Hvis æ fisker så pleier æ å gå ut der på fjellane. 
(Holte, 9.trinn) 
 
På Dvergsnestangen er vi HEILE sommeren.  Vi er nesten heile tia 
i bingen og på sandvolleyballbanane. Hvis vi er to timer der så er 
vi bare ti minutter nere for å bade når vi blir for varme. 
Vi jentane ligger mest på brygga og på fjellane, men vi spiller 
sandvolleyball åsså. 
På sommeren er det helt stappa her ute, så det er ikke alltid så lett 
å finne en plass å være. 
Det er mangel på båtplasser for besøkende inne på bryggane au.  
De skulle fått none så vi ikke hadde trengt å låne nones når vi er 
der inne med båtane våre. 
Vi har fanga krabber her ute på andre sia. Vi fikk dødla mye og alle 
var heilt fulle inni. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
Det er deeeeilig å være ute på campingplassen.  
Først når vi kommer så går vi ner og bader litt.  Så slapper vi av litt 
og så går vi opp å spiller fotball eller kanskje volleyball.   
Ofte er det sykt mange folk der ute.  Vi går der ikke sammen med 
familien, men hvis det bare er mæ og noen venner som ska bade 
så sykler vi ut der for det er jo bra bademuligheter der ute.  Med 
stupebrett som er ganske høyt.  Vi kan gjøre mange forskjellige 

ting og ikke bare bade. Før var det ei sånn vanntrampoline her og 
det var gøy. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 
Mæ og pappa sykler ofte ut te campingplassen og så hopper æ på 
trampolina. 
Det er litt for langt å sykle sammen med vennane mine. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
 

 
 
Æ har vært mange ganger på campingplassen å bada.  None 
ganger så sitter vi oppå brygga å så er vi mye med stranda. På 
lekeplassen er vi åsså mye.  Av og te på minigolfbanen å så er vi 
mye på volleyballbana og fotballbana. 
Æ har jobba der, men æ har bada der åsså. 
Vi er her ute på skoleavslutning åsså. 
Det er ganske bra her ute for det er mange folk her, åsså er det fint 
her ute, åsså er det strand, stupebrett og sklie.  Men de burde få 
ny sklie for den er ikke så bra nå. 
Vi har kjørt forbi mange ganger med båten vår. 
(Kringsjå, 5.- 7.trinn) 
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Kommuneplanen 2010- 2020. Barn og unges innspill til arealdelen – ”LANGS SJØ OG VANN I RANDESUND” 
 

DVERGSØYA 
Om sommeren pleier vi alltid å ta båten og så legger vi te her i 
bukta, rett der som øya er smalest.  Å så har vi telt å sånn på 
gresset der.  Det pleier vi alltid å gjør og så bader vi på andre sia. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 

HØR VÅR IDÉ 
< Korsvikkilen og Dvergsøya  > 
 
FLYTEBRYGGE OG STIGE I SMÅBÅTANLEGGET VED 
MARINAEN 
På brygga som ligger heilt ute er det veldig bra å bade, men det er 
litt vanskelig å komme opp igjen.  Det hadde vært litt gøy om det 
kunne ha blitt ei sånn tjukk, lang flytebrygge ut fra den andre 
brygga.  Ei sånn brygge som vi kunne gå ut på og bade og hoppe.  
Åsså stige sånn av vi kunne komme opp igjen. 
De som fisker kan åsså være der ute. 
Det hadde vært litt greit å ha noen badeplasser vi bare kunne gå te 
etter skolen.  For rett etter skolen så er det ikke sånn at mamma 
og de kan kjøre oss te Sømstranda for de er på jobb. 
Rett med sia Marinaen er det en stige, men vi kan ikke bade der 
for der er det alltid så evig mye olje og søppel i vannet.  
(Strømme, 6./7.trinn) 
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Fra venstre: Kristian og Thomas 
6./7.trinn - Strømme skole 
 

DVERGSØYA 
Her må vi få mere muligheter for å komme te med båtane våres. 
Lage brygger forslår æ. 
Trebrygger eller noe som står fast åsså sti hen te andre sia. 
Det er så tungvidt å komme te sånn som det er er nå.  
Å så må vi forbedre stranda. 
Æ har aldri vært her ute, for æ harke båt. 
Vi trenger i hvert fall ikke så mange trær.   
Kan vi ikke heller lage en sandvolleyballbane å sånn på de lange 
jordane? 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
 

HER ER VI 
< Fidjekilen og omegn > 
 
BROA OG BÅTHAVNA I FIDJEKILEN 
Vi hopper fra broa i Fidjekilen. 
(Holte, 9.trinn) 
 
Broa i Fidjekilen, der med gangveien, hopper vi alltid fra, heile tida 
om sommeren. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
Rett der med broa ligger det ei lita flytebrygge.  Der har vi tingane 
våre og så hopper vi fra broa og så går vi av og te ut på bryggane i 
båthavna og så hopper vi fra de å sånn.  
Æ pleier lissom å bade fra alle disse bryggane som ligger med sia 
båtane.  For når æ trøkker på de så går de ner i vannet.  Det er 
best å gjør det nå det ikke er båt der. 
Æ skulle ønske at vi kunne gått over te den øya der med 
båthavna, men den er vel privat, eller? 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 
BÅTPLASSENE OG BRYGGA I TROSSESTIEN 
Vi bader av og te fra båtane som ligger der og så er det veldig fint 
å fiske på steinbrygga.  Det er ei lita sandstrand som vi kan bruke 
rett med sia brygga. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 
TROSSESTIEN BADESTRAND 
På den ene sia av sandstranda er det private brygger å sånn.  På 
den andre sia der med fjellet er det dritstygt, altså, med masse 
søppel og brunt vann og masse tang og tare som bare ligger der å 
råtner.  Det er skikkelig ekkelt der.  Det går nesten bare an å bade 
på andre sia rett med den private brygga.   
Det har vært dugnad ganske mange ganger der nere, men det blir 
så fort forsøpla igjen. 
 
Der med fjellet der går det an å fiske krabber.   
Æ syns at det er nesten ingen ting å gjøre på stranda.   

Æ kunne ønske at vi hadde hatt ei flytebrygge med stupebrett.  Vi 
hadde det før men nå er den tatt vekk for den knakk. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 
VAVIKA 
Nere i Vavika bader æ sammen med bestekompisen min.  Æ va 
der mye i sommer og der er det et fint hoppested fra fjellet rett der 
som vi bada mye på i sommer.  Vi spør alltid ho dama som bor der 
om vi kan få lov te å gå forbi, for det er privat eiendom der.  
Den derre Vavikstranda er den privat eller kan alle bruke an? 
Æ tror an er for alle de som bor der. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 

 

Æ drømmer om at  
det kan bli ei brygge ut  
fra flytebryggane med 
båthavna i Korsvikkilen. 
Å så syns æ at det må 
være sånn at det går an  
å bade og fiske fra 
brygga. 
 

 
 

HØR VÅR IDÉ 
< Fidjekilen og omegn > 
 
SANDSTRAND OG ANDRE TILTAK I FIDJEKILEN   
Åh, ei sandstrand, ei stor ei! 
Det hadde vært deilig om vi kunne få ei inne i Fidjekilen en plass 
Sykt fett om de hadde lagd ei. 
De kunne ha lagd bygger åsså.  Sånn at det blei plass te båtane 
våre.  Ofte så trenger vi bare sånn derre bolt i fjellet rett med sia 
der vi ska bade. 
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Kommunen burde bare kjøpe heile holmen der med båthavna, hvis 
han som eier an vil selge.  
(Holte, 9.trinn) 
 
Vi kunne ha gjort en an ting åsså. Tenk å deilig hvis vi hadde lagd 
en tange ut der med Trossestein og lagd ei skikkelig stor strand 
der.   
Å, ja det hadde æ digga. 
Enig, det gjør vi. Så lager vi ei brygge her og ei flytebygger åsså. 
(Holte, 9.trinn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre: Martine, Ingrid, Amalie, Veslemøy 
6./7.trinn - Dvergsnes skole,  
 
Æ vet det. Se på flyfotoet.  
Vi kunne lage ei lang strand i den bukta rett der med veien ut te 
Dvergsnestangen åsså. 
Det hadde vært sykt deilig om vi kunne lage sandvolleyballbaner å 
sånn der med jordane.  Rett nerforbi der som den lille fotballbanen 
ligger.  
Vi kunne tatt masse steiner og lagd en bue ut og så tatt masse, 
masse, masse sand oppå.  
Da måtte vi ha gravd opp for det er jo bare sørpebunn der inne, 
men det brukes jo te ingen ting.  Men det går an.  For æ vet at de 
har gjort det en an plass. 

Dette er en god idé for ei sånn ei strand ville jo ligger midt i.  Da 
slipper de som bor på Odderhei å gå så langt og så slipper vi som 
bor lenger ute å gå så langt.  For nå er det ofte sånn at vi må gå 
lengst, når vi skal møte de andre på Fuglevikstranda. 
Hvis vi hadde gjort alt dette, så hadde det blitt en plass der alle 
kan være lissom.  
Skikkelig digg, altså.  Vi hadde hatt fotballbane, 
sandvolleyballbane, stoooor sandstrand og brygger på holmen. 
Det som er så bra er at alt ligger ganske så rett med sia 
hverandre.  Å så er det nærme butikken som er rett oppforbi. Det 
hadde vært deilig om det hadde blitt sånn.  
Æ lurer på om de kommer te å gjør noe av dette ei gang. 
(Holte, 9.trinn) 
 

 
Ingrid, 6./7.trinn - Dvergsnes skole 
 
Æ har lyst te at vi kunne kjøpe den holmen der med båtplassane i 
Fidjekilen, hvis de som eier den har lyst te å selge an. 
Ja, da kunne det lissom ha vært holmen for alle, for den er 
dritnærme bryggane. 
Badeplasser og hoppebrygger og stupeplasser kunne æ ha ønska 
mæ. 
Strand åsså. 
Sånn ei sjøstrand langt ute i havet hadde vært fint. 
Åsså burde det kanskje ha vært bro eller noe sånn at alle de som 
ikke har båt åsså kan komme ut te holmen. 
Kanskje åsså en kiosk eller noe sånn?   
Vi kunne jo bruke den lille hytta som er der fra før te kiosk. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Først har vi lyst te at kommunen kan 
spørre om de kan kjøpe den lille øya 
med Fidjekilen.  Åsså vil vi gjerne at de 
bygger ei lita bro over te øya. 
Åsså kankje bruke den lille hytta te en 
kiosk eventuelt. 
Æ har åsså lyst te at de skal lage 
stupebrett og gjør det litt fint,  sånn at 
alle kan bade der ute. Nøtteknekkeren 
er egentlig å få vekk alle fuglane. 
 

Vi syns det er en kjempegod idé 
om kommunen kunne lage en fin 
og lang sandstrand utover i 
vannet der med Trossestien. 
Sånn at flere barn kan bade der. 

Æ drømmer om at dette 
området her rett med 
Tømmerstø skal bli en 
sånn volleyballbane og 
så en gressplen.  Her 
ute skal det være et 
stupebrett som det er 
på Bertes og så kanskje 
ei lita strand sånn at alle 
kan gå hit og ligge på 
gresset. Så kan man 
grille og alt mulig sånn. 

Åsså at vi får vekk alt det derre 
lange gresset som vokser på 
bunnen, for det er så ekkelt å 
svømme i. 
 

Fra venstre:  Didrik, Martin, Thomas og Ole 
6./7.trinn - Dvergsnes skole 
 

Å det er ikke vanskelig 
heller, for området er jo 
der.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi har kommet på en god idé som vi vil si te 
kommunen.  Dere må lage ei stooor 
badestrand med sand og brygger og 
sandvolleyball å sånne andre ting her inne i 
Fidjekilen en plass.  For det er ikke så mange 
andre plasser i Randesund at det går an å 
lage det.    

Fra venstre: Geir Atle, Espen og Emil 
9.trinn - Holte skole 
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TURVEIEN  MELLOM ODDERHEI OG TØMMERSTØ 
Heilt fra høsten og te sommeren er det mange av oss som jogger 
der. 
Det er bra løpesti langs Fidjekilen og så går vi masse tur i dette 
området. 
None av oss løper på våre egne stier som vi finner i skogen bak 
der med Holte skole. 
Vi kunne godt hatt en lenger grusa sti.  Heilt over te Sukkestøl og 
te Holte, for nå er det ganske blaute stier der.  Stien slutter rett der 
med Sukkevann.  Æ har sykla på stien. 
Æ vet om noen som løper rundt Sukkevann, men det erke så lett.  
Det trengs virkelig ei løype rondt vannet.  Da hadde folkane her 
ute fått en veldig bra løpesti, altså.  
(Holte, 9.trinn) 
 
VEIEN I TUNNELL OG NY SANDSTRAND I BUKTA VED 
BRINKEN 
Kanskje vi kunne ha tatt vekk veien ner med sjøen å så kunne vi 
ha lagd ei heilt ny sandstrand rett utforbi.   
Det kunne ha blitt ei fin bukt som vi kunne ha bada i.   
Da må vi jo rive mange hus? 
Nei, ikke hvis vi bygger an i tunnell, for da kan veien gå under 
lissom. 
Æ synes at den nye plassen måtte være en stor plass som alle 
kunne gå på og ikke bare en liten plass, altså. 
Flytebrygger ute på sjøen hadde åsså vært bra.   
Ja og så sånne hoppeplasser eller hoppetårn. 
Kanskje sånn som de har i Bertes, med høye stupebrett? 
Nei, æ vet det!  Ronser som går ut i vann og som vi kunne hoppe 
fra. 
Ja, det hadde vært tøft. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 
 

HER ER VI 
< Fra Tømmerstø til Ådnevik > 
 
OMRÅDET VED TØMMERSTØ BRYGGE 
På Tømmerstø brygge er vi mye når det er sommerfeieåpent.  Vi 
kan kjøpe bensin, gotterier, is å sånn der.   
(Holte, 9.trinn) 
 
Vi erke med sia sjøen om vinteren.   
Æ æ mye på fjellet.  Å så sitter vi inne hos hverandre. 
Mange av oss spiller fotball og håndball og trener å sånn og da er 
vi i hallane rondt forbi. Når det er is så skøyter vi på tjønnane. 
(Holte, 9.trinn) 
 
Om vinteren går det an å ake på fjellane oppe med den hytta på 
Tømmerstø som kommunen har kjøpt. 
(Kringsjå, 5.-7.trinn) 

BADEMULIGHETER I HOLTERONA OG LANGS KYSTEN MOT 
ØST OG VEST 
Av og te så bader vi på brygga i Holterona.  
Det er et gjerde rett der med brygga som vi kryper gjennom. 
Litt lenger henne er det ei bukt og der er det vindstille å fint å være  
Der kan vi bade og hoppe. 
Æ pleier å fiske fra fjellane der. 
Nesten heile veien med sia sjøen nerforbi Tømmerstø er det 
privat.   
Vi må kjenne de som bor der hvis vi skal bade none plasser der.   
Mellom Holterona og Kirkevika er vi heller aldri for det er så 
vanskelig å komme te fra land. 
Hvis det ikke er noen stier ut te sjøen, så er det bare noe stress å 
gå ut, for vi vet jo ikke å henne vi kan gå. Folkane som har hytter 
der ute bruker jo områdane.   
Når vi kjøre båt er det jo ikke noe vits i å gå inn te land der, for når 
vi først bruker båten kan vi jo like godt kjøre te none andre plasser 
der vi vet at vi kan gå i land og som er bedre. 
Stokken er ganske bra å være på, men da må vi ha båt. 
(Holte, 9.trinn) 
 

 
 
VABOTJØNNA 
I tjønna bader vi mye.  Alle bader i tjønna for det er så varmt der. 
Etter at vi har vært ute i båt så går vi hen der å bader. 
Av og te så bader vi på fjellet på andre sia av den lille bekken. 
(Holte, 9.trinn) 

Sukkevann bruker vi åsså te bading.   
Åsså tjønna. 
På de derre fjellane i Hoksvann er det bra å bade og så går det an 
å hoppe der. 
(Kringsjå, 5.-7.trinn) 
 
KONGSHAVN OG OMEGN 
Vi bader ikke i Kongshavn, men vi kjører inn der med båt, når vi 
skal hente none eller sånn. 
Rett med sia Kongshavn der er det ei lita strand som det går an å 
bade på, men ho erke så veldig fin.  Vannet er ganske ekkelt. 
Æ visste ikke at det var ei strand der og æ bor ikke så langt vekke. 
(Holte, 9.trinn) 
 
Æ har sett none som har sotte her og her på fjellane (øst for 
Kongshavn), men det er ikke så velding mange som bruker de. 
Det er ikke none kroker i fjellane te båtane så vi må gå derte fra 
land hvis vi skal bade å sole oss der. 
(Holte, 9.trinn) 
 
STØLEKILEN 
I Stølekilen pleier vi å kjøre inn og stå på vannski å sånn.  Det er 
greit og stille der å så er det veldig varmt i vannet.  Vi bader der 
inne åsså.   
(Holte, 9.trinn) 
 
STANGENES, BUANE OG SODEFJED 
Det er litt for langt for oss å gå eller sykle heilt ut te Stangenes og 
Buane fra der vi bor.  Det er litt vanskelig å komme te for vi kan jo 
ikke bli kjørt heile tida. De plassane der ute er mest for familier 
som kjører bil og de som har hytte der ute. 
Vi har sykla ut der med klassen te hytta te en som går i klassen 
vår.  Vi sykla gjennom skogen da vi skulle tilbake. 
På Sodefjed er vi aldri for det er bare for de som har hytte der ute 
eller kjenner de som har hytte. 
(Holte, 9.trinn) 
 
KVARENES 
På sandstranda på Kvarenes og på fjellane der ute har vi vært 
mange ganger da vi var små sammen med foreldrane våre. 
Det er en fin tur med familien å gå langs etter der som alle de 
bonkersane ligger.   
Vi erke der ute med venner eller noe sånn.   
Æ har sett at det er mange som fisker der ute på fjellane. 
(Holte, 9.trinn) 
 
Æ pleier å være der med familien min.  Da går vi på stien heilt ut 
der med tyskerbonkersane og så bader vi i den lille bukta.  Det er 
sinnsykt mye bølger og sjø der ute, men det er sinnsykt fint åsså. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
Æ har vært ute på Kvarenes, men æ bader ikke veldig mye der. 
(Kringsjå, 5.-7.trinn) 
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ÅDNEVIK 
Vi pleier å bade på Ådnevik for vi bor der ute.  Vi bader på 
bryggane rett ner med sjøen på privat eiendom hos none vi 
kjenner der. 
(Kringsjå, 5.-7.trinn) 
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HØR VÅR IDÉ 
< Fra Tømmerstø til Ådnevik  > 
 
TØMMERSTØVEIEN 10 
Ungdommene får informasjon om at kommuen har kjøpt 
eiendommen rett øst for Tømmerstø brygge.  Følgende 
meningsutveksling følger: 
Å, så kult. 
Der jo en veldig fin plass.   
Vi kan godt være med å komme med forslag te åssen det skal bli 
der.   
Det hadde vært gøy om det åsså kunne ha vært sånn ballspill der 
eller noe sånn.  Volleyball eller noe.   
Å så en snarvei ner te butikken.  Trapp eller noe, men ikke rett der 
med leveggen for da kommer alle de voksne fra Rio rett over. Hvis 
det blir trapp, så slipper vi å gå heilt rondt.   
Det er en liten kant på brygga som vi kan balansere på istedenfor 
å gå rondt. 
Det burde jo åsså være sånn at det blei lagd ei sandstrand rett 
med sia der. For det er jo veldig kjedelig at alle de som bor på 
Tømmerstø må gå heilt hen te Trossestien rett nerforbi Odderhei 
for å bade. 
Det hadde vært deilig om vi kunne få en plass der alle møttes for å 
bade.   
Da slapp vi å ha båt.  For nå er vi avhengig av båt.  Vi kommer oss 
nesten ikke ut hvis vi ikke har båt nesten. 

Det er faktisk lettere å gå te Bystranda for der går bussen. 
Nå har vi butikk og så hvis vi får brygge, volleyballbane og kanskje 
ei strand da har vi ALT! 
Å så er det jo fotballbane på skolen og det er rett oppforbi.  Vi kan 
bare sykle rett ner og det er lett å sykle for det er bare 
nedoverbakke heile veien.   
De på butikken kan jo tjene på at vi er rett med sia der, for vi 
handler mye.  Vi har alltid penger med oss for å kjøpe is å sånn. 
(Holte, 9.trinn) 
 

 
Preben, 9.trinn - Holte skole 
 
Du vet den derre eiendommen som kommunen har kjøpt rett med 
sia Tømmerstø brygge.  Det er jo litt realistisk at det går an å gjør 
noe der, sånn som vi snakka om i stad. 
Æ har lyst te at kommunen skal kjøpe den bukta rett med sia, åsså 
lage ei strand der som hadde gått litt utover der med brygga.  
Æ tror det kunne ha blitt ganske så fint.   
Å så kunne vi tatt vekk de treane og laga gress bak sandstranda 
sånn at det er plass te mange.  Kanskje det går an å lage en 
sandvolleybane åsså.  Vi trenger en sti fra sandstranda opp te 
veien, sånn at det er tilgjengelig.   
Tror du det går an å lage trapper over te Tømmerstø brygge? 
Ei flytebrygge rett der med brygga hadde åsså vært greit. 
Det er ikke sikkert det går an for det er rett i leia der alle båtane 
kjører om sommeren. 
Å så kunne vi lage kafé i den gamle hytta der oppe på fjellet. 
Æ tror de som bor der nere hadde blitt fornøyd med ei strand der, 
for de kan jo au bruke an de, for de har jo ikke noe strand hvis 
ikke. 
(Holte, 9.trinn) 
 
LITA BRO, SANDSTRAND OG OPPRYDDING I VABOTJØNN 
Vi trenger ei lita bro over te andre sia i tjønna, for da kan vi bruke 
fjellet på den ansre sia au. 
Nå går det nesten ikke an å komme over. 
(Holte, 9.trinn) 

Her i den lille tjønna kunne vi kanskje ha lagd ei sandstrand, men 
æ vet ikke om det går. 
På den andre sia er det dumpa sånn stor grønn søppeldunk. De 
burde tatt an opp. 
Æ tror det ligger sykler au.  
Det er mange liljeblader der som godt kunne ha vært tatt vekk. 
Kanskje det kunne ha blitt brygge der åsså og bro. 
Æ har lyst te å ha ei flytebrygge. 
Grillsted hadde åsså vært greit, for da trengte det ikke bli så mye 
engangsgrillsøppel. 
(Kringsjå, 5-7.trinn) 
 

 

”I have a dreeeeam”. 
 Ja, æ tuller ikke,  Tjønna har vi veldig  æ drømmer om at vi   lyst te at kommunen ska   kan få et skikkelig bra 

    gjøre noe. Kanskje    sted vi kan være  
       badestrand og bro og   rett der med  
    flytebrygge å sånn for vi   Tømmerstø brygge,  
             harke noe  for kommunen  

har jo kjøpt den              badeplass rett med  
eiendommen                  sjøen. 
der. 
 Fra venstre:  Maria og Charlotte 

5.-7.trinn - Kringsjå skole 
 
GATELYS OG SYKKELVEI  
De burde snart få gatelys fra Kongshavn te Tømmerstø.  Det ville 
ha vært ganske greit for oss som sykler te Holte skole. Det er 
veldig glatt i svingane om vinteren og så er det vanskelig å se hvis 
det kommer en bil.  Hvis de bygger flere hus her ute, så måååå de 
lage ny sykkelvei, men æ tror ikke det skjer før. 
(Holte, 9.trinn) 
 

 
 
Vi kunne hatt en sykkelsti langs Kystveien sånn at flere kunne ha 
sykla bort te skolane om ettermiddagen for å spille fotball å sånn.   
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Æ får lov nå te å sykle der nå, men ikke lillesøstera mi og det er 
ganske dumt altså.  Hvis det hadde vært sykkelsti så konne ho ha 
sykla sammen med mæ. 
Nå er det ganske farlig å gå eller sykle forbi der med Midgard, så 
det burde bli en sykkelsti der au. 
Det erke noen sykkelvei fra Kongshavn te Kringsjå heller.  De som 
bor på Randøya ville ha blitt veldig glade om det kom sykkelsti der. 
(Kringsjå, 5.-7.trinn) 
 
 

 
Fra venstre:  Markus og Charlotte 
5.-7.trinn - Kringsjå skole 
 
 
 
 

 
Krister, 5.-7.trinn - Kringsjå skole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
                             Marie, 9.trinn - Holte skole 
 
 

HER ER VI 
< Øyene utenfor kysten> 
 
DVERGSØYA 
Om sommeren pleier vi alltid å ta båten og så legger vi te her i 
bukta, rett der som øya er smalest.  Å så har vi telt å sånn på 
gresset der.  Det pleier vi alltid å gjør og så bader vi på andre sia. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
RANDØYA 
Vi pleier å gå tur på alle stiane som er på Randøya, men av og te 
så går vi ut av stien og ut på fjellane og av og te så tar vi båten ut 
til laguna. 
Rett der med murbrygga te Randøya er det ei strand.  Der bader 
æ ofte og det er det veldig varmt der og så har de iskiosk der.   
På sandgronna mellom Randøya og Buholmen legger vi ofte båten 
inn og så går vi å bader.  
(Holte, 9.trinn) 

 Kan vi få litt flere båtplasser i Kongshavn? 
For det at Haraldvigen bruker så veldig 
mange plasser med de store båtane sine.  

 

Vi trenger ei ekstra brygge så det blir plass 
te oss som har små båter åsså. 
 
Å så lurer æ på om det går an å få lys på 
veien fra Kongshavn te Tømmerstø?  
Æ sykler mye der og det er ikke sykkelvei 
der, så lys hadde vært greit. 

Vi har tenkt på en 
ordentlig 
nøtteknekkeroppgav
e for kommunen. 
Det er å lage en 
sykkelsti heilt fra 
Fidjekilen og ut te 
Kongshavn og så 
forbi Kringsjå skole 
og så hen te 
Benstad åsså.  

 
Det er sykt fint inne i laguna på Randøya.   
Vi bada der da vi var der ute med klassen.  
Husker du ikke at vi svømte fram og tilbake?  
Å så er det en utedo der.  Det er ganske greit. 
De burde få en do på andre sia åsså, for det er ganske langt å gå 
rondt og så er det så fint på den sia au. 
(Haumyrheia, 9. trinn) 
 
NÅLØYET 
I nåløye er det ei strand og et fjell på den ene sia og der er det 
alltid fullt.  Da må vi gå ut tidlig, hvis vi skal få plass der.   

Æ lurer på om 
kommunen konne 
gjør noe med den 
derre badestranda 
rett der med 
Kongshavn.  Den er 
full av tang og 
graps og det er ikke 
noe fint i vannet rett 
der med stranda.  
Kanskje det hadde 
gått an å legge på 
mer sand å sånn? 

På den andre sia syns æ at det er bra å bade.   
Vi ligger rett på fjellane der og så hopper vi fra det høye fjellet rett 
med sia.   
(Holte, 9.trinn) 
 
TORSØYA 
På Torsøya har æ vært en del ganger.   
Inni der med Torsøya er det utrolig fint.   
Ja, der er det åsså en sånn hoppeplass som vi bruker hver 
sommer. 
Vi ligger mest på andre sia, for det må være litt dypt te seilbåten 
vår. 
(Holte, 9.trinn) 

  
HÆRØYA 
Det er veldig fint på Hærøya, åsså. 
Æ pleier å være på den hytta som ligger rett med kanalen.  De har 
boblebad og basseng å sånn. 
Vi pleier å hoppe på fjellet akkuart der i kanalen og på brygga heilt 
der ute som kanalen går ut i sjøen. 
Vi erke så mye der ute på Hærøya hvis vi ikke kjenner none. 
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(Holte, 9.trinn) 
Æ og vennane mine bader ganske mye i Hattevika.  Det er ei 
strand der som mange bruker. 
De fleste bader i grunnen fra hyttane.  I hvert fall de som har hytte 
på Hærøya.  Eller så går de inn på den lille sandstranda i kanalen. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
 

HØR VÅR IDÉ 
< Øyene utenfor kysten  > 
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BRO OG SYKKELSTI FRA FASTLANDET TIL STOKKEN OG UT 
TIL RANDØYENE 
Æ vet å vi kunne ha gjort.  Vi kunne ha fått ei sånn buebro over 
Skippergada, fra Stokken og så over te Randøya.  Da kunne folk 
på Stokken gå heilt ut te laguna.  Vi trenger ei bro åsså der ute 
med laguna.  Det har vært ei der før, men ho er tatt vekk for lenge 
sia. 
Ja, for det er ganske fint å bade og ligge på den holmen der ute 
åsså, men nå er det så vanskelig å komme ut hvis du ikke bruker 
båten.   
Det er jo ganske dumt at det ikke går an å gå over mellom 
Randøyane istendfor å kjøre båt, for det er bare et bitte lite stykke 
mellom.   
 

 
 
Æ har lyst te at de lager ei bro over te Stokken fra fastland åsså.  
Da måtte ho ha vært veldig høy den broa.   
Det går jo an å lage ei bro som kan åpne og lukke seg, sånn at 
seilbåtane kan kjøre forbi. 
Det gjørke noe for oss som bor på øyanene at det hadde kommet 
broer og koselig små sykkelstier her ute, for da hadde det gått an å 
sykle heilt fra oss og inn te land.  

Ja, åsså vil det bli lett for oss som bor på land å komme ut te 
øyane.  Motsatt lissom.  
Hvis det blir broer ut te øyane så trenger ikke så mange folk å ha 
båt og det er greit for det er ganske vanskelig å få fatt i båtplass 
her ute. 
Hvis det skal komme masse mer hus her ute i Randesund, så må 
det kommer flere sandstrender.  For hvis ikke, så må alle ha båt.  
Det er så å si ikke plass te flere med sia sjøen. 
Uansett hvor de skal bygge, så må de skaffe flere badeplasser. 
For det går jo ikke an å bygge sånn som de har gjort på 
Tømmerstø.   
Da kan de jo like godt bygge broer og sykkelsti ut te øyane, for der 
er det plass te mange. 
(Holte, 9.trinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre Marthe, Mari og Marie   
9.trinn - Holte skole 
 
Kunne vi kanskje ha lagd ei bro over te Stokken? 
Ja, det gjør vi, men ikke akkurat der som strømledningen går. 
Broa må være høy så båtane kan kjøre under. 
Men ikke seilbåtane for de måtte kjøre rondt. 
Æ tror det kom te å komme enda flere ut te Stokken hvis det 
kommer bro, men det er veldig mange som er der fra før om 
sommeren. 

Æ vet det, vi kunne ha lagt ei bro te. Her i fra Stokken og ut te 
Randøya hadde det gått an.  Åsså lagd en sti eller en vei og så 
kunne de som ikke har båter ha gått over her te Randøya.  Det er 
veldig mange som har lyst te å gå ut der med Randøya, men de 
har lissom ikke anledning for de har ikke båt.  
Åsså kunne vi ha laga sykkelstier og stoppeplasser for sykler med 
kiosk og tennisbaner og lekeplasser og natursti å sånn.  
Okey, men da burde vi sette opp et eget skilt.  ”Gå på egen risiko” 
for det er nok av sauebæsj der ute. 
(Kringsjå, 5.-7.trinn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi syns det hadde vært en god 
idé om kommunen kunne ha 
lagd none broer over te 
Stokken og te begge 
Randøyane, sånn at folk 
kunne gå heilt ut uten at de 
trengte å kjøre båt. 

Vi har lyst te at kommunen skal gjøre noe  
med ideen vår om å lage broer mellom 
fastlandet  
og Stokken og ut te Randøyane.   
Broer og sykkelstier ute på øyane er en 
skikkelig nøtteknekkeroppgave som vi syns at 
kommuen skal begynne å jobbe med.   
Vi  trenger virkelig å få noen badeplasser med 
sjøen.   
Alle vi som bor på Tømmerstø må bruke 
Fuglevikstranda for vi har ikke noe ant valg 
nesten.

Fra venstre:  Kamilla, Anne Beate  
og Maria. 
5.-7.trinn - Kringsjå skole 
 
NY STRAND PÅ STOKKEN 
I den bukta der med Stokksundet burde de komme sand.  Nå er 
det bare gjørme der.   
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Ja, i sava, der kunne det ha blitt så sykt fint hvis det hadde 
kommet masse, masse sand. 
Det er ingen som kan være der, forde er bare gjørme der og alt for 
grondt for båter.   
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Det er veldig bra med sol der og så er det greit å komme over 
derte fra bryggane i Stokksundet. 
Det hadde kanskje gått an fylle ut litt åsså, sånn at det blei litt 
gressplen bak sandstranda. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 

 
Hannelore, 9.trinn - Haumyrheia skole 
 
BEHOV FOR SØPPELRYDDING I BUKTENE PÅSTOKKEN 
Her og her og her er det masse søppel. Det er fullt av gamle 
bensinkanner og isopor å sånn som ligger overalt.  Æ skulle ønske 
at none kunne rødde opp alt søppelet.   
Hvis de først ska rydde søppel, så syns æ at de ska få opp 
søppelbøtter sånn at folk kan rydde opp.   
Men det er none søppeldunker her og her, men de kommer ut så 
seint.  Æ tror det er mange som er villig te å være med på 
dugnader, for de går jo på turer å sånn der.  
Vi i 6. og 7. klasse på Strømme kan godt ha ansvar for å rydde 
søppel med Sukkevann.  Vi kanke gjør det på Stokken, for det er 
litt for vanskelig å komme ut der. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
 

 
Fra venstre: Christina og Maren     
6./7.trinn - Strømme skole 
 
 

STIER OG LØYPER PÅ HÆRØYA 
På Hærøya  (øst) burde det være flere stier for å komme seg fram, 
forde nå må vi gå gjennom skogen på skikkelig myrete plasser for 
å komme på andre sia av øya, når vi ska bade i Hattevika.  Derfor 
er det mange som tar båten rondt istedenfor og så er det ikke alltid 
plasser der. En liten lysløpe eller et eller annet hadde vært greit. 
(Haumyrheia, 9. trinn) 
 
 

HØR VÅR IDÉ 
< Badeplasser og kriterier > 
 
BADING PÅ EGEN EIENDOM 
Alle de som bor rett med sia sjøen bader på eiendommane sine. 
Det er bare hvis vi kjenner de som bor der at vi kan bade der for 
det er privat eiendom. 
(Holte, 9.trinn) 
 
Det er mange av plassane som ligger langs sjøen som er så 
syyykt fine, men de er private, så vi kan ikke gå der selv om vi har 
lyst. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
ALTERNATIVE BADEPLASSER 
Det er utrolig mange folk som drar te Hamresanden for å bade for 
der er det to lange sandstrender, kiosk, sandvolleyballbaner og 
flytebrygger ute i vannet.  
Ja, å så har de sånn derre badeland eller sånne vannrenner.   
Åsså ligger butikken nærme Hamresanden og bussen går rett 
forbi. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
Ute med oss på Odderhei er det ikke så mange plasser vi kan 
bade. 
None folk har kjøpt svømmebasseng sånn at barna ska få bada 
greit om sommeren. 
Æ kjører mye båt om sommeren rondt med øyane sammen med 
familien min.  Det er deilig å ligge på sånne glatte deilige 
svaberger. 
Vi pleier mest å kjøre te Hamresanden å sånn eller te Sømstranda 
eller Fuglevikstranda. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 
None gange så kjører vi forbi Vågsbygda og heilt te Romsviga og 
Helleviga når vi ska bade. 
Vi er mange ganger i Gillsvannet. 
Det er ganske dumt at det ikke er så veldig mange 
sjøbadestrender som er nærme Odderhei. 
Vi kan jo bade i Sukkevann hvis det ikke er så mange folk der. 
Æ kjører ikke rondt for æ bruker mest båten vår om sommeren. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 

Stranda der med Vollevannet den er åsså veldig bra å bade på. 
Vi kjører te Flekkerøya mye om sommeren. 
(Strømme, 6./7.trinn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle ungdommane syns det er gøy å ha en plass å 
hoppe fra.  Et høyt fjell eller et stupetårn eller noe 
sånt.  Æ syns det er en god ide hvis kommunen kunne 
hjelpe oss å få lagd et stupetårn eller ordne det sånn 
at vi kan bruke et høyt hoppefjell rett med sjøen.  Å så 
må det være ordentlig sti ut derte. 
 

     Æ har veldig lyst te  
   at kommunen skal  
lage ei ny sandstrand  
i gjørmebuktane  
   på  Stokken. 
 

Svenn, 5.-7.trinn - Kringsjå skole 
 
Æ kjører båt heile sommeren, så æ bader mest ute på øyane.        Det trengs virkelig  
Mange av oss som bor her ute i Randesund har båt og da kan vi 
bade akkurat der vi vil. 

 at kommunen rydder  
søppel å sånn som 
 ligger  i alle buktane  Æ æ mye ute på med Nåløyet og over alt.  Det er best der som det 

er hoppeplasser.     på Stokken 
 Åsså æ æ ute på Grønningen, Torsøya og Randøya åsså rondt 

forbi.   
Vi kjører ofte te Lillesand og rondt der for det er alltid så mange 
folk på øyane her ute i Randesund. 
Vi har hytte, så æ æ mest der om sommeren. 
På Hamresanden er vi åsså hver sommer.  
(Kringsjå, 5.-7.trinn) 
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Jesper, 5.-7.trinn - Kringsjå skole  
 
KRITERIER FOR GODE BADEPLASSER 
Hvis vi skal si åffer noe som er aller best med en badeplass, så må 
den plassen først og fremst være lett tilgjengelig og litt enkelt å gå 
til. 
Det må være der som folk bor og ikke langt uti hutti heita. 
Sånn at alle har mulighet te å komme der. 
Så må det være fint vann der. I jalle fall ikke gromsete.   
Det trenger ikke å være sandstrand, så lenge det er en plass vi 
kan ligge på og sole oss og som det er fint å gå ner å bade fra.  
Å så et fjell å hoppe fra. 
Men det hadde jo vært greit om det hadde vært ei sandstrand au. 
Åsså badebrygge. 
(Holte, 9.trinn) 
 

     
Thomas, 6./7.trinn - Dvergsnes skole 
 
 
 

 
Paal-André,  5.-7.trinn - Kringsjå skole  
 
 

HØR VÅR IDÉ 
< Blokker, skilt, kart og merking > 
 
IKKE FLERE BLOKKER, TAKK 
Det er veldig koselig der ute med Holte gartneri.  Det er akkuart 
som å være på landet.   
Å så er det kjempekoselig å sykle å sånn på Holteveien.  Hvis det 
kommer sånne svære og stygge blokker på tjue etasjer så blir det 
ikke noe koselig der lenger.   
Æ vil ikke ha noen flere blokker her ute. 
(Holte, 9.trinn) 
 
SKILTING ELLER LOKALKART OVER FRIOMRÅDER OG 
BADEPLASSER 
Det burde ha vært mange flere skilter te badeplassene eller et 
oversiktskart som viser at vi kan bade der eller der eller der. 
(Haumyrheia, 9.trinn) 
 
Vi går jo lissom ikke med et kart i lomma heller, så det erke så 
godt å vite å henne vi kan gå å bade.  Det hadde vært greit med et 
skilt, eller noe sånt. 
(Dvergsnes, 6./7.trinn) 
 
 
 

 
BÅTFESTER OG MERKING AV BÅER 
De burde fått litt mer fester i fjellane te båtane ute i lagunen på 
Randøya for det er litt få der nå.  Å så er det et skjær midt i der vi 
kjøre inn og det er ganske irriteranes. 

Æ syns det hadde 
vært utrolig bra 
om det hadde blitt 
en plass i 
Randesund som 
det hadde vært et 
skikkelig høyt 
sted vi kunne 
hoppe og stupe 
fra og som vi ikke 
kan gå i bonnen.   

De burde sette opp en sånn derre merkestrang for det er mange 
som har kjørt på det skjæret. 

Æ har lyst te å si at vi  
   har ganske så få   

Æ vet om flere skjær her ute som ikke er merka. Æ har holdt på å 
kjøre rett på de så det hadde vært veldig greit om de hadde merka 
de.   

    badebrygger her ut i  
Randesund. Vi kunne godt  
          få flere for da blir det  
      gøyere å bade og så får  (Holte, 9.trinn) 
      vi en grei plass   
       å hoppe fra. 

 

Æ lurer på om 
none i kommunen 
kunne hjelpe oss 
med det? 
 

Æ har lyst te å si at vi  
trenger flere flytebrygger  

 her ute i Randesund. 
NB:   Å så syns æ egentlig det 

er litt teit at det er 
aldersgrense på å kjøre 
båt når det egentlig ikke er 
de små som kjører som         

Barn og unges bruk av arealer er kartfestet og vist som egne 
vedlegg i pdf-format (Kart A og B) 
De unges idéer er illustrert på flyfoto i heftet. 

             villfyrer. 

                   
                 



rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
Hoppe og badebrygge med stige og fiskeplass

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Bildeforklaring
Gjestebåtplasser 

rita.galteland
Rektangel

rita.galteland
Bildeforklaring
Flytebrygge

rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< Flytebrygger og gjestebåtplasser ved Marinaen >

rita.galteland
Tekstboks
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rita.galteland
Linje

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< Ulike tiltak på Dvergsøya >

rita.galteland
Tekstboks
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rita.galteland
Bildeforklaring
Brygge til båtene

rita.galteland
Bildeforklaring
Sti

rita.galteland
Bildeforklaring
Sandvolleyballbane på de lange jordene

rita.galteland
Bildeforklaring
Forbedre stranda



rita.galteland
Mangekant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Rektangel

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
Brygger eller bolter i fjellet til ungdommenes båter

rita.galteland
Bildeforklaring
Kjøpe holmen slik at alle kan bruke den.  Badeplasser, hoppe/stupebrygger - og kiosk

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
Bro  

rita.galteland
Bildeforklaring
Ei lang sandstrand  et sted i Fidjekilen

rita.galteland
Mangekant

rita.galteland
Bildeforklaring
Molo, lang  sandstrand, badbrygge og båtbrygge

rita.galteland
Bildeforklaring
"Steinbue" med sandstrand

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Bildeforklaring
Sandvolleyballbaner

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Bildeforklaring
Mudre

rita.galteland
Tekstboks
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rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< Badeplasser og tiltak i Fidjekilen >

Rita.Galteland
Mangekant

Rita.Galteland
Blyant

Rita.Galteland
Bildeforklaring
BROA I FIDJEKILEN



rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
Flytte veien i tunnel

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Bildeforklaring
Ronser som kan brukes til å hoppe/slenge seg ut i vannet

rita.galteland
Mangekant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Bildeforklaring
En stor ny badestrand for alle

rita.galteland
Tekstboks
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rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< Tunnel og badestrand i bukta ved Brinken >

Rita.Galteland
Bildeforklaring
RABBERSVIK



Trapp her og der

Tømmerstøveien 10 som
er kjøpt av kommunen

Kjøpe eiendom

Hogge trær og lage
sandvolleyballbane og
stor gressplen

Sandstrand med
plass til mange

Sti ned til badeplassen

Flytebrygge

HØR VÅR IDÉ

< Området ved Tømmerstø brygge >
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Ballplasser



rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Rektangel

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Mangekant

rita.galteland
Bildeforklaring
Brygge

rita.galteland
Bildeforklaring
Lita bro 

rita.galteland
Bildeforklaring
Eksisterende badeplass.  Det ligger endel søppel i vannet utenfor

rita.galteland
Bildeforklaring
Badebrygge

rita.galteland
Bildeforklaring
Eksisterende badeplasser

rita.galteland
Bildeforklaring
Område med fastmonterte griller

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
Sandstrand ?

rita.galteland
Tekstboks
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rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< TILTAK VED TJØNNA >

rita.galteland
Bildeforklaring
VABOTJØNN

rita.galteland
Bildeforklaring
HOKSVANN

rita.galteland
Bildeforklaring
HOLTERONA



rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
LAGUNA PÅ ØSTRE RANDØY

rita.galteland
Bildeforklaring
VESTRE RANDØY

rita.galteland
Bildeforklaring
INDRE KALVØY

rita.galteland
Bildeforklaring
YTRE KALVØY

rita.galteland
Bildeforklaring
STOKKEN

rita.galteland
Bildeforklaring
Buebro eller åpne - lukkebro over til Skokken - en eller annen plass

rita.galteland
Bildeforklaring
Bro mellom øyene

rita.galteland
Bildeforklaring
Bro over Skippergada

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Tekstboks
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rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< Broer og sykkelsti fra fastlandet til Stokken og Randøy >

rita.galteland
Bildeforklaring
KONGSHAVN

rita.galteland
Bildeforklaring
Sykkelsti helt ut til Laguna.Stoppesteder underveis.  Natursti, steder å leke, tennisbane og annet.



rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Ellipse

rita.galteland
Mangekant

rita.galteland
Mangekant

rita.galteland
Bildeforklaring
Sandstrand i buktene på Stokken

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Bildeforklaring
Gressplen bak strendene

rita.galteland
Linje

rita.galteland
Tekstboks
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rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< Sandstrand i buktene på Stokken >

rita.galteland
Bildeforklaring
STOKKSUNDET



rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Bildeforklaring
KONGSHAVN

rita.galteland
Bildeforklaring
BENESTAD

rita.galteland
Bildeforklaring
SUKKEVANN IDRETTSANLEGG

rita.galteland
Bildeforklaring
TØMMERSTØ BRYGGE

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Blyant

rita.galteland
Bildeforklaring
SUKKEVANN

rita.galteland
Bildeforklaring
KRINGSJÅ SKOLE

rita.galteland
Bildeforklaring
HOLTE SKOLE

rita.galteland
Bildeforklaring
Sykkelvei fra Benestad til Fidjekilen

rita.galteland
Bildeforklaring
Gatelys mens vi venter på sykkelveien

rita.galteland
Tekstboks
HØR VÅR IDÉ< Gatelys og sykkelsti i Randesund >

rita.galteland
Tekstboks
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 Haumyrheia skole 
VEDLEGG 
 
DELTAKERE FRA SEKS SKOLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Dvergsnes skole Vardåsen skole 

Holte skole 

 

Kringsjå skole 

Kringsjå skole 

 

Strømme skole 
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TILBAKEMELDING FRA PROSJEKTGRUPPA FOR KOMMUNEPLANEN 
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VEDLEGG 
 
HER ER VI – ”LANGS SJØ OG VANN I RANDESUND” 
 
Kart A og B er laget som to selvstendige pdf-filer i A0-format. 
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NOTATER: 
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Hallo folkens 
 
Vi har lagd store planer her ute i 
Randesund.   
Det mangler jo strender hos oss,  
så derfor har vi lyst te å si at  
dere som jobber i kommunen 
 må høre på idéane våre. 

                       
   Kommuneplanen 2010 – 2020 

                      Barn og unges innspill 
 
      www.ped.senter.no 

http://www.ped.senter.no/
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