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Kverndalen i nytt lys
10. april 2019
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forord
Den 10 april inviterte Skien kommune til workshop
om som skulle se på bruk og innhold i bryrommene
i Kverndalen på tvers av de store prosjektene som
planlegges. I løpet av få år skal over 900 millioner
investeres i gateopprustning, nytt urbant sykehjem og
nye boliger på Lie. Da vil også by- og gaterommene
endre seg fra slik de er i dag. Kommunen ønsket
såpørre de fremtidige brukerne hva som skal til for at de
skal føre seg hjemme og bruke disse byrommene
Worshopen hadde som mål å
Få frem hvordan  sykehjemmets hage og byrommene   
rundt kan virke sammen slik at sykehjemmet oppleves
som en del av byen
Få innspill til hvordan byrommene blir inkluderende og
attraktive for alle
Få frem synergier mellom byen og sykehjemmet
Formidle de fremtidige mulighetene og kvalitetene

4

De som var med:
Sykehjemmets styringsgruppe
Politisk referansegruppe
Gårdeiere
Næringsdrivende
Involverte i de to prosjektene, prosjekteringsgruppene
Mottaksgruppe helse og velferd
Prosjektdeltakere
Arkitektene
Politikere fra utvalgene
Ungdomsrådet
Edrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Pensjonistforeninger
Skien by
Århus andelsgård
Takk til Ghilardi + Hellsten arkiteker og Dronninga
landskap, Elevbedriftene Squares UB  og Medita UB for
bidragene til film og dokumentasjon av workshopen og
alle aktørene i Kverndalen som stilte opp.
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Kverndalen i nytt lys
Skien kommune startet i 2011 prosjektet SKIEN 2020,
et samarbeidsprosjekt for felles mål mellom aktører i
byen og kommunen. Et av prosjektområdene i SKIEN
2020 er Kverndalen, med bl.a. bygging av nytt urbant
sykehjem, samkjørt i et helhetlig løft med resterende
utvikling gjennom koordineringsprosjektet Kverndalen i
nytt lys.
«Kverndalen i nytt lys» koordinerer alle prosjektene
som utvikles i og rundt Kverndalen i et felles løft på kort
og lang sikt. Prosjektets mål er å sikre et bypakketiltak
med gang- og sykkelforbindelse gjennom Kverndalen,
utføre bymiljøtiltak for et felles løft av by- og gaterom
og å koordinere små og store utbygginger og initiativ i
et  felles løft. Kommunen har samkjørt dette prosjektet
med en medvirkningsprosess og plan for strakstiltak.
Kverndalen i nytt lys skal sikre synergi mellom
prosjektene og mellom prosjekt og gate. Det er spesielt
viktig å koordinere prosjektet med boligutbygging på
Lie og prosjekt og utbygging av nytt sykehjem. Det er
totalt fire kvartaler i Kverndalen som er under, eller
nært forestående utvikling. I tillegg er det flere mindre
initiativ. Til sammen investeres på 800 millioner. Dette
går til:
•
•
•
•
•

Nytt urbant sykehjem som skal bygges fra 2020 og
januar 2022,
To boligkvartal mot Lie, av Bratsberg Gruppen AS
i samarbeid med PBBL, Betonmast og Fjellvåken
Holding,
Opprustning av Lietorvet kjøpesenter,
Bypakkeprosjekt for opprustning av hovedruten
for gang og sykkel, med helhetlig plan for by- og
gaterom og en rekke mindre miljøtiltak
Samt små og store initiativ fra unge drivere med
vilje og driv.

workshop
Workshopen 10. april 2019 var del av
koordineringsarbeidet til Kverndalen i nytt lys.
Hovedmålene var å:
1. Få frem hvordan sykehjemmets hage og
byrommene rundt kan virke sammen slik at
sykehjemmet oppleves som en del av byen
2. Få innspill til hvordan byrommene blir inkluderende
og attraktive for alle
3. Få frem synergier mellom byen og sykehjemmet
4. Formidle de fremtidige mulighetene og kvalitetene
Deling av informasjon er en viktig del av
medvirkningsprosesser, da det tillater folk å oppdage
det noen andre gjør og å få til synergier. Dermed
var en del av workshopens mål å samle de ulike
interessentgruppene og aktørene for å la dem bli kjent
med de ulike prosjektene som er under planlegging
eller tiltak som allerede er i gang, samt med hverandre,
på tvers av ellers etablerte kommunikasjonskanaler
og maktgrupper. Ideer til fremtidige samarbeid og
synergier kommer frem i rapportens oppsummering
av historiene om «persona-enes» vandring gjennom
Kverndalen i siste del av rapporten.
Det rapporten etter workshopen ellers har oppsummert
er innspill til ulike stemninger, bruk og fremtidsønsker
for Kverdalen, ytret av det vide spennet av mennesker
som bruker byen og har spesielle interesser i
Kverndalen. Det er alt fra eldreråd, ungdomsråd
og UU-gruppe, via prosjektarkitekter, byråkrater,
fagspesialister, til utbyggerrepresentanter og politikere.
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program og metode

foto

ord

1.

Workshopen ble delt i to hovedbolker.
Den første var en informasjonsdel med en
presentasjon av prosjektene i Kverndalen
Landskapsarkitekten Ragnhild Momrak fra
Dronninga Landskap holdt et inspirasjonsforedrag
om hva som er viktig i gode byrom.
Den andre delen var informasjonsinnhenting, med
oppgaver til deltakerne. Det er informasjonen fra disse
oppgavene som er oppsummert i denne rapporten.
Oppgavene

Hver deltaker fikk sitt eget oppgavehefte, og
ble delt i grupper. Gruppene fikk utdelt hver
sin ”persona” å representere kollektiv.
Gruppeinndelinga var ikke tilfeldig,
de inviterte ble gruppert etter hvilken
befolkningsgruppe de representerte.  
De ulike gruppenes deltagere er ført opp
på sidene til hver persona, og kan gi et
bilde av hvem funnene representerer.

Oppgaveheftet

Dette ledet videre til de siste punktene,
som bestod av et felles arbeid basert på
personaen gruppen hadde fått utdelt.

Persona

TRYGT

BYLIV

SAMVÆR

PLASS

KJØKKENHAGE

SKJERMET

DYRKE

YTRE SEG

HVILE

FRODIG

ARMSLAG

GJØRE SELV

HØYLYTT

SKRAVLETE

PAUSE

UTADVENT

LÆRE

BLI SETT
GRØNT

FØLGE MED

2.

3.

4.

5.
6.

STILLHET
BRETTSPILL

7.

LEKE
SANSE

8.

UTEKONTOR
REPARERE
SYKLE

5

SITTE

9.

UTEKONSERT
TRENE

4

10.

VANN
OVERRASKENDE

3

VENTE
Ord, del 1: Deltagerne
i hver gruppe valgte
ut ord som skulle
beskrive innhold og
aktiviteter tilknyttet de
uklike byrommene

Foto, del 1:Deltagerne
valgte bilder som som
de ønsker skalvære
innhold i byrommene i
Kverndalen.

13.

1
LANDMANNSTORGET
NY PARK OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

Ord, del2:  Oppgaven
går ut på å plassere
tre ord per persona
per byrom på kartet.
Byrom 1- 5

11.

12.

2

NYE BYGNINGER

8

TORG

NY PARK

Gruppeoppgavene var som nevnt
delt inn i ulike ”persona”.
Personaer er fiktive personer, beskrevet med et
begrenset utvalg karakteristikker, som gjør dem til
representanter for en interessentgruppe. Personaer
er et vanlig verktøy brukt for å få innspill om

SPISE UTE

NYTT URBANT SYKEHJEM

Den andre delen i heftet var individuell besvarelse,
der man skulle sirkle inn ord og bilder som man
ønsker seg for byrommene overordnet.

Sammenlagte funn er presentert først,
og deretter funn per persona.
Her kan man lese om de ulike perspektivene og få
innblikk i hvor variert livet i Kverndalen kan være.

HAGE

BOLIGUTVIKLING LIE

Hver individuelle deltaker arbeidet seg igjennom
sitt oppgavehefte. De første punktene handlet
om orientering i området. Det var også en stasjon
med VR-modell av Kverndalen, for å kunne
diskutere foreslåtte løsninger og forstå den nye
romligheten, i tillegg til generell orientering.

Personaene er utformet med mest mulig
ulike mennesker i bakhodet. Både de i
sjukeheimen, men også alle de rundt.
Å se Kverndalen fra en annen persona sitt perspektiv vil
åpne opp diskusjonen og gjøre det lettere å prioritere.
Aldersgruppene disse personaene representerer
går fra barnehagebarn til pensjonist, og fra beboer
i området, via besøkende og til arbeidstakere.

OPPTRE

BOLIGUTVIKLING LIE

Hver gruppe fikk sin egen sekretær, som var
ansvarlig for å holde tidsskjemaet, samt skrive
ned et kollektivt diktet framtidsscenario der
gruppens persona er på en vandring igjennom de
fem ulike byrommene i kverndalen. Se vedlegg
sekretærheftet for utfyllende informasjon.

interessentgrupper. Styrken over individuelle personlige
svar er at en uttaler seg på et noe mer abstrakt nivå, der
en søker essenser i stedet for personlige særinteresser.
Det gjør det også lettere å uttale seg og ha preferanser

14.

Foto, del 2:
Oppgaven går ut på
i fellesskap velge ut
tre bilder per byrom
for personaen sin og
plassere de på kartet

15.

9

Resultat

Funn på tvers av alle 
grupper 

Ord

Ordkskyen over er en samling av samtlige ord ønsket
for stemningen i nye Kverndalen, både de som er
hentet fra lista i heftet og de som er plassert på kart.
Man kan se at samvær, grønt, trygt, spise ute og
utekonsert er de begrep flest ønsker å forbinde med
fremtidens Kverndalen. Byliv, frodig, torg, trene, sitte,
sanse, sykle, overraskende, følge med og kjøkkenhage
står også tydelig frem.
Ordfunnene blir videre differensiert etter byrom. Målet
med workshopen var å undersøke hvilke steminger
en ønsker seg i disse og hvordan dette kan gi et rikt
område,med variasjon. Oppsummeringene innholder
visualisering av de viktigste ønskene i ordskyer og
bilder. Overordnede tendenser, men også eventuelle
konfliker i ønsker drøftes per byrom.
I siste del er ordfunne oppsummert per persona, per
byrom. Her får en det mest differnsierte synet. Hver
personas bruk og idé om byrommene er visualisert.

10

11

NYTT URBANT SYKEHJEM

L
N

3

0

5
2
4
BOLIGUTVIKLING LIE

1

BOLIGUTVIKLING LIE

Hovedfunn - de store trekkene, plassrom for plassrom:

1
Dizzy Tunes plass er stedet de fleste er
samstemte om at det er samvær som er viktig, dette er
et nøkkelord som går igjen i samtlige byrom. På Dizzie
Tunes ønskes mulighet for utekonsert, i grønne og
omgivelser. Brettspill, pause og hvile er viktigere her
enn i andre byrom. Muligheten til å følge med på byliv
og spise er også viktig.
2
For kinohjørnet er det ett ord som dominerer
de andre orda: her ønskes det utekonsert.  Man skal
også kunne spise ute, ha det trygt, grønt og med mye
byliv og et torg. Dette stedet må også gjerne være
overraskende, et sted for samvær der man kan ytre
seg, bli sett og følge med, samt være aktiv med sykling.
3
For sykehjemshagen er de viktigste å kunne
sanse og være sammen i trygge omgivelser. Det legges
vekt på skjermet stillhet, i grønne og frodige omgivelser,
der en kan sitte og vente. Samtidig er det også ønske
om torgliv, lek og treningsmuligheter. Utenom dette er
det en rekke nye ideer og ord som har kommet frem,
slik at det har blitt en rik ordsky. Se eget oppslag.
4
Man kan oppsummere ordskyen for
Kverndalstorget med at det er ønske også her om et
frodig og grønt samlested, der man kan spise ute.
Samtidig vektlegges her mer overraskende elementer
og aktivitet, som sykling og trening, samt lek. Skravlete
byliv er ønsket velkommen i denne kryssituasjonen.
12

Jarle, 45

5
For Kjøkkenhagen er er nettopp navnet det
fremtredende elementet. Det ønskes et grønt torg
der man kan dyrke, sanse og lære. Det skal også
være sosialt og trygt, med mulighet for å spise ute,
ha innsektshotell og fuglebur, plukke og gjøre ting
selv. Generelt ønskes her armslag, og de stikkordene
som ikke knytter seg til kjøkkenhage fokuserer bl.a.
på plassrom for sport og aktivitet, med tilhørende
drikkefontene.

Amin, 9

Agnete, 67

Ord valgt ut for hele Kverndalen under ett har fokusert
på byliv og det å spise ute. Grønt, trygt, samvær og lek
er andre stikkord. Det kommer her også frem ønske om
at Kverndalen må utvikles miljøvennlig, noe som ikke er
forbeholdt noen av byrommene spesielt.
Vurdering:
Det er interessant hvor samstemte de ulike interessente
kan se ut til å være i utformingen av byrommen. Nå er
ikke Kverndalen et nytt prosjekt, og ideer er presentert
før gruppearbeidet. Enigheten kan tolkes både som
en bekreftelse på arbeidet som er gjort i utvikling av
mulighetsutforskning samt formidling av dette, og som
resultat av tilpasning til settingen. Det finnest dog
forskjeller i syn, og disse kommer tydeligere frem når
man ser på innspillene byrom for byrom.
Generelt ønsker folk å kunne slippe mer til og være
med å gjøre ting selv, være aktive og kunne delta i
å forme og ta vare på omgivelsene sine- som ved å
kunne skrive på tavle, spille sjakk eller plukke urter i
kjøkkenhagen

Alice, 55

Erika, 25

Siren-Helen, 47
Yolanda, 17

Alice, 55

Emma, 5
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Foto

Byrom etter stemmer total

Byrom etter stemmer og person

#15

7

#13

6

#11

5

#9

4

#7

3

#5

2

#3

1

#1

0

0

2
Emma

Amin

4
Yolanda

6
Erika

Her er bildenes popularitet skåret. Sosial krittvegg og
stille gullregnshage er klare favoritter. Harde byrom som
nr 2, 3, og 13 har ikke fått noe særlig med stemmer i

Jarle

8
Siren-Helen

10
Alice

12
Agnete

#1

#2

Emma

denne ommgangen. Frodige, fargerike og aktive byrom
ser ut til å gjøre fange deltakernes interesse.

#3
Amin

#4

#5

#6

Yolanda

#7
Erika

Til nyansering: Man kan se at noen byrom er mer
populære på tvers av persona-grupperingene, mens
noen ser ut til å ha en stor popularitet innen én gruppe.
Da innsirkling av bildene er på individuell basis, ikke
med utgangspunkt i personaen, fungerer personakategoriene her kun som en generell oppdeling av ulike

#8

#9

Jarle

#10 #11 #12 #13 #14 #15
Siren-Helen

Alice

Agnete

deltagergrupper. Bildene på denne siden, samt nr 4 på
forrige viser bildene som har fått stemmer av 5 ulike
interessentgrupper eller flere.
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12
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samlet resultat for byrommene

03. ”sykehjemshagen”

STILLHET

TREKKE SEG TILBAKE

INKLUDERENDE
LEK
SITTE
GRØNT OG VANN
Agnete 67

Alice 55

Siren-Helen 47

Jarle 45

Erika 25

Yolanda 14 Amin 9

SOSIALT SAMVÆR

Emma 5

04. ”Kverndalstorget”

01. dizzie tunes plass

SJAKK
SPISE UTE

F Y S I S K

FØLGE

GJØRE SELV

SITTE
UTEKONSERTER
MED

AKTIVITET

PÅ

B Y L I V

SITTE

OPPTRE - SCENE

02. ”kinohjørnet”
VENTE OG FØLGE MED
PÅ BYLIV

OVERRASKENDE

UTEKONSERTER
T

R

E

N

I

N

G

OPPTRE - SCENE

16

FØLGE MED
PÅ BYLIV

05. ”kjøkkenhagen”

GJØRE SELV/SAMMEN

DYRKE
LÆRE

SPISE UTE

SITTE

SOSIALT SAMVÆR

17

samlet resultat for byrommene

> SAMVÆR
> STILLHET
> SANSENDE
INLUDERENDE
NYTT
URBANT SYKEHJEM
LEK
> GRØNT OG VANN

”KJØKKENHAGEN”
> GJØRE SELV
> FØLGE MED PÅ BYLIV
> FYSISK AKTIVITET

03.

04.

DIZZIE TUNES

> KONSERTER
> TRENE
> VENTE/FØLGE
MED
> OVERRRASKENDE

02.

05.
BOLIGUTVIKLING LIE

”KINOHJØRNET”

01.

BOLIGUTVIKLING LIE

> KONSERTER
> LUNSJ
> FØLGE MED
PÅ BYLIV
> SPILLE SJAKKVÆRE SAMMEN
> SITTE

> GJØRE SELV
> FØLGE MED PÅ BYLIV
> FYSISK AKTIVITET
>SITTE

”KVERNDALSTORGET”

”SYKEHJEMSHAGEN”
18

19

”KINOHJØRNET”

DIZZIE TUNES

””SYKEHJEMSHAGEN”

Funn og oppsummering
per byrom 		

1-5

”KVERNDALSTORGET”
”KJØKKENHAGEN”

per byrom

20

21

1

Dizzy Tunes plass
Dizzy Tunes plass fungerer som porten mellom
Kverndalen og øvrige Skien senturm. Her ønskes mer
av det som er, med bord og stoler i sola, mulighet for
brettspill og samvær i f.eks. lunjspauser. Både SirenHelen og Erika er opptatt av å ha utekonserter her, i
tilknytning til Parkbiografen og festiviteten.
Det virker som alle aldersgruppene ser for seg at det er
mulig å sette seg ned her og spise og drikke det man
ønsker. Nye salgsboder, som iskiosk er foreslått.
Stemningen ønskes skravlete, som en frodig plass med
rom til å ytre seg.

LANDMANNSTORGET
NY PARK OG KOLLEKTIV

Agnete 67

DIZZIE TUNES PLASS

Alice 55

Siren-Helen 47

Jarle 45

Erika 25

Yolanda 14
PARKBIOGRAFEN

Amin 9

FESTIVITETEN

Emma 5

22
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NYTT URBANT SYKEHJEM
2

”Kinohjørnet”

NYTT URBANT
SYKEHJEM

SYKKELFABRIKKEN

Også Kinohjørnet ønsker man skal bli til et ivlig
byrom, der det tenkes kafeer i tilknytning. Gjerne med
uteplasser og ikke minst muligheten til å sitte og vente
og følge med.
Den sentrale konflikten er her mellom UU-gruppa som
ikke ønsker sitteamfi i den bratte bakken opp mot
kirken, og de yngre beboerne og brukerne av gata, som
ønsker å kunne trene i trapper, samle folk til utendørs
fremvisning, og ikke minst trikse med sykler.
Det er ingen som ønsker et stillestående byrom,
så virker som utfrodringen i størst grad vil handle
om hvordan megle i den fysiske utformingen, slik
at byrommet kan romme både trygge tilgjengelige
sitteplasser med f.eks. rygg og armlener, mens deler
er robust og fleksibelt, og egnet til både ulike former
for utfoldende aktivitet, som sittearealer, bmx-hinder,
scenografi eller trappetrening.

NYTT URBANT
SYKEHJEM

De viktigste ordene samlet sett sier sitt: i dette rommet
ønskes utekonsert, muligheten for å spise ute, vente og
følge med på det som skjer

Agnete 67

Alice 55

Siren-Helen 47

Jarle 45

Erika 25

Yolanda 14

Amin 9

SYKKELFABRIKKEN

Emma 5
24
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3

Sykehjemshagen
Sykehjemshagen er det plassrommet som har fått flest
ønskede nye elementer og bruk.

NYTT URBANT
SYKEHJEM

Det er interessant at de fleste ønsker dette som et grønt
og skjermet byrom, med fokus på samvær, trygghet og
stimulanse av sansene.
De fleste personaene ser dette rommet som en
forlengelse av Kverndalen i sine vandringer, men som
en bukt der en kan trekke seg noe tilbake fra det mer
aktive bylivet de ønsker i gata.
Alle ønsker også at det skal være et åpent byrom med
tilbud for alle, fra vgs-eleven som vil gjøre leker, til
pårørende som vil ha høner, konserter i vinterhage og
aktiviteter som vedhogst til en utegrill.

SYKKELFABRIKKEN

NYTT URBANT
SYKEHJEM

Byrommet bør ha mye program mener gruppene, men
uten gjennomsykling og hast. Kunst, grønt, farger,
vann og dyr blir foreslått som element. Mulig en god
oppsummering kan være å se dette byrommet som
en slags oase, et punkt hvor man stopper, samles og
får påfyll, før man går videre til sitt. Dette er et byrom
hvor man skal kunne trekke seg tilbake og være stille,
og hvor aktiitet og lek handler om å erfare og sanse, t
man skal kunne leke på tvers av gerearsjoner. Noen
av personaene stopper er veldig aktive og stopper
sjeldnere her, andre har det som attraksjonspunkt.

Agnete 67

Alice 55

Siren-Helen 47

NYTT URBANT SYKEHJEM

Det tydeligste er at beskrivelsene av dette byrommet
skiller seg fra de andre, hos alle personene.

Jarle 45

Det er uvisst om Yolanda vil finne ro til å gjøre

Erika 25

Yolanda 14

Amin 9

SYKKELFABRIKKEN

Emma 5
26

27

4

Kverndalstorget
Kverndalstorget karaktereiseres som kinohjørnet av
en kryss-situasjon. Dette gjenspeiles i at flere ønsker
seg et skravlete og livlig byliv hvor man kan følge med
på det som skjer. Der er det som skjer ved fasadene
i større fokus enn i de andre byrommene, ved at flere
ønsker seg en klatrevegg, showrooms, krittvegg og noe
interessant i byggene

KVERNDALSSENTRET

Agnete 67

Det ønskes pop-up, escape-room, torg, maarked,
reparasjon, trening, yoga og sykling.
HOLTBYGGET

Den estetiske utforminga er her blitt knyttet til
oplevelsen av trygghet, som kontrast til dagens
situasjon vil lys, kunstinstallasjoner og veggmaling gjøre
torget hyggeligere å både passere og oppholde seg i.

Alice 55

Det frodige og grønne ønskes her i stor grad, men ut fra
plassering på kart, så i størst grad i armen som strekker
seg mot kjøkkenhagen.
KVERNDALSSENTRET

Det er en tydelig konflikt her, som må nemnes. Agnete
ser for seg yoga, ro og fred før og etter dyrking i
kjøkkenhagen. Også Alice ønsker en pause her, mens
Emma ønsker mye liv i torget utenfor hjemmet.
En kan se for seg at dette stedet likevel kan fungere
godt til alt dette, da mye av stemingen er definert av
fargene og fasadene, mens aktiviteten lett kan variere.

Siren-Helen 47

Jarle 45

HOLTBYGGET

Erika 25

Yolanda 14

Amin 9

UTBYGGING AV NYE BOLIGER

BOLIGUTVIKLING LIE
Emma 5

28

29

5

Kjøkkenhagen

BLÅ KORS

Omtrent samtlige persona-grupper har vært samstemte
i at kjøkkenhagen er en god idé, og at dyrking av
matplanter skal få dominere atmosfæren her. Sansing,
dyrking og læring står sentralt. Det å gjøre noe med
sine egne hender.

UTBYGGING AV NYE BOLIGER

Erika-gruppen er den eneste som ikke skriver noe
om dyrking, men derimot ønsker et vidt tilbud av
sportsaktiviteter, som basketball og boltreplass til bmx.
Samt drikkefontene til ungdommen som trener. Også
kunst og farger spiller en rolle. I bildeutvalget er det
likevel tatt med bilder av urbane pallhager, og detter er
altså ikke ønsket bort, bare supplert.

Agnete 67

Alice 55

De fleste ønsker aktivitet i dette byrommet, ikke stillhet.
Samvær står veldig sentralt, og flere grupper har valgt
ut bilder av bord og nemnt felleslunsj i gata som et
ønsket fremtidsscenario.
Siren-Helen 47

BLÅ KORS

Jarle 45

Erika 25

Yolanda 14

Amin 9

BOLIGUTVIKLING LIE
UTBYGGING AV NYE BOLIGER

BOLIGUTVIKLING LIE

Emma 5

30
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Persona
Mangfoldig bruk av Kverndalen

Agnete 67

Alice 55

Siren-Helen 47

Jarle 45

Erika 25

Yolanda 14 Amin 9

Emma 5

per persona
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Det må være enkelt og lesbart. Hun vil gjerne [at byrom]
har:
1: Mer grønt! Enklere adkomst til byrommet og kunne
iaktta bylivet fra «utkanten»
2: Kafé på sør-østre hjørne, i tøffelavstand fra
sykehjemmet. Ikke ha sitteamfi, da dette er vanskelig
for mange.
3: Takutspring hvor man kan sitte i le, slik at
utearrangement ikke er væravhengige. Vinterhage/
konsertarena/»after noon-tea» på lørdager
Lekeapparater for barnebarn, oldebarn og tippoldebarn
SYKKEL (sjå lapp)
4: Ro og stillhet, yoga, pause før og etter dyrking i
kjøkkenhagen
5: Dyrke, lukte, smake plantekasser i ulike høyder,
inkludert noen tilgjengelig for rullestol.

7

Das Original , seit über 40 Jahren!

Hva skal til for at denne personen bruker byrommene i
og rundt sykehjemmet?

6

Richter Spielgeräte GmbH

UU-gruppa -ekstra innspill

1

6

Streichelsteine

Kjersti Berg
Tormod Hansen
Terje Weber
Aud Hartvigsen
Wibecke Selliken
Catrine Dammen
Eldrerådet

Hun kommer til Landmannstorget 1, og vandrer
opp Kverndalen til sykehjemmet. Pappaen venter
i vinterhagen sammen med fru Hansen på 93 år .
Han sitter klar med posen med brødsmuler som skal
brukes til å mate jærhønsene i sykehjemshagen 2
«Den glade høne» (oppkalt etter puben på hjørnet)
Deretter går de sammen ut sykkelpassasjen 3 hvor
Tormod står klar med den nye elektriske Speedsykkeltaxien, for tur opp til kjøkkenhagen 4 hvor
de vanner, smaker, lukter og luker - og slår av
en prat med gjengen fra Århus andelsgård.
Sammen rusler de nedover den nye, fine rampen
i Kverndalen, forbi Klatreveggen 5 som «reddet»
den heller kjedelige fasaden til Lie boligkomplekset.
Benker på veien gir hvilemuligheter.
De spiser lunsj på kafeen ved «kinohjørnet» 6,
som serverer dagens høye smørbrød med urter fra
kjøkkenhagen. Der treffer de andre beboere fra
sykehjemmet, og de prater seg bort, slik at de nesten
kommer for sent til «After noon-tea» i vinterhagen
på sykehjemmet klokka 14:00, hvor det i dag er livemusikk – en konsert. Selv om det er utrygt for regn, gir
vinterhagen skjerm samtidig som den gir «ute-følelse».
Barnebarn og oldebarn leker ute i uterommet 7

NYTT URBANT SYKEHJEM

Gruppemedlemmer:

Vandringen

R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E G M B H · D - 8 3 1 1 2 F R A SD O R F · F O N + 4 9 - 8 0 5 2 /1 7 9 8 0 · F A X 4 1 8 0

Om Agnete (67)
Nyleg pensjonert. Bur i Skien sentrum og dreg nesten
dagleg til Sjukeheimen for å besøke faren Geir (90),
som ho fekk til å flytte fra barndomsheimen i Siljan og til
Skien for 15 år siden, då han vart einsleg.  Agnete har
redusert funksjonsevne på grunn av synet og er dårleg
til beins, men vil gjerne vera aktiv og klare seg sjølv.

1

LANDMANNSTORGET
NY PARK OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

Agnete 67 år

4

35

Agnete 67 år

Far blir
helt seg selv igjen
når han får litt planter og
mold mellom hendene. Han
smiler og forteller om innhøstingene fra barndommen og
hvilke vekster som man bør
satse på å gro.

Det er lekkert å få være med
på “high tea” med far og
konserter i vinterhagen. Det
er fint for oss pårørende å
ikke måtte inn i avdelingenes
fellesareal

Her spiser vi høye
smørbrød og
snakker med de
andre beboerne
som har tatt turen ut

5
VINT
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VEG

3
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4

- Rampen er god å gå på, og gatekunstveggen er alltid litt ny.
Det minner far om tida med sti-merking i DNT, som han tok meg
med på da jeg var liten.

GLAD

E HØN

E”

2

- Tormod sykler oss til kjøkkenhagen i sykkeltaxi . Vi møter ham her i sykkelpassasjen
- Jærhøns er stas! Far har stor glede av dem, men i blant forteller han driverne at de
må se til å få inn en ny hane, som kan holde hønene i fred

36

1
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Agnete 67 år
Hva er Agnete opptatt av?
her er bildene og ordene
som gruppen har valgt ut

Agnetes gruppe har kommet med ekstra innspill
til universerll utforming siden de  hadde så stor
kompetanse på dette.
Det viktigste er inspill til prosessen videre-  gruppen ved
dette bordet eller en lignende gruppe bør involveres og
gå gjennom det helhetlige prosjektet  og konkrete tiltak
for å sikre at byrommene blir inkluderende
Dette gjelder sykehjemshagenm og den nye rampen
mellom Kverndalstorget og Kjøkkenhagen som bygges i
forbindelse med utbygginger av boliger ved Lietorget

03. ”sykehjemshagen”

for å beskrive byrommene
i agnetes vandring

01. dizzie tunes plass

04. ”Kverndalstorget”

02. ”kinohjørnet”

05. ”kjøkkenhagen”

Stemninger:

Thore Kolstad
Tove Hoppestad
Ulf Kristian Rønneberg
Stein Kristiansen
Magnus Fosland

Alice er opptatt av å ha det grønt, særlig ved
Kjøkkenhagen (5), Kverndalstorget(4)

2
3

NYTT URBANT SYKEHJEM
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Gruppemedlemmer:

Alice sykler via sentrum og opp Kverndalen 1. Iblant
tar hun buss til Landmannstorvet, og går langs kongens
gate og så oppover Kverndalsgata til kontoret 2.

1

5

Vandringen

1
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Om Alice (55)
Alice jobber på kontor i Kverndalen, hun bruker
byen mye. Er frivillig på sykehjemmet, går ofte på
kunstutstilling, møter venninner til lunsj og kor i kirken
hver torsdag
Bor på Gimsøy og tar buss eller sykler til jobb.

LANDMANNSTORGET
NY PARK OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

Alice 55 år

2
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Alice 55 år

Jeg
kan ikke helt
tro at salaten og
vekstene får stå i
ro, men nå har jeg
sett set selv i flere
år - det er ikke
hærverk

sj i s

ola! kjøkkenhagen

kontoret

lunsj i sola er det
viktgste for meg. I
blandt går jeg hit ned
på kafé eller tar en rast
på vei hjem.

Hygge

5

Sykehjemmet

Lun

Ved
kinohjørnet
er det et
spennede speakers
korner. Her liker jeg å gå
og jeg har en avtale og
venter på noen. Det
er det faste
møtepunktet.

Jeg sykler til
jobb fra Gjemsø.
Friskt og godt!

3

Frodig
4

ove

rras

ken

de

- Her jobber jeg frivillig i blandt
- Her synger jeg i kor hver torsdag

- Her jobber jeg på kontor.
Det er herlig de dagene vi kan
flytte møter ut i gatehagen - tenk
at noen kom på at det er mulig!

Skien kirke

spe

ake

rs c

orne

r

2

salgsbod
1

- Jeg treffer ofte veninner til lunsj, for å oppdatere oss
og snakke om den nye kunstustillinga i byen.
kunstsenter

42
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Alice 55 år

03. ”sykehjemshagen”

Hva er Alice opptatt  av?
her er bildene og ordene
som gruppen har valgt ut
for å beskrive byrommene
i alices vandring

01. dizzie tunes plass

04. ”Kverndalstorget”

02. ”kinohjørnet”

05. ”kjøkkenhagen”
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Kirsten Petterson, enhetsleder, Helse Velferd, SK
(Skien kommune)
Linda Buchanan Welfer, aktivitør, Gjerpen sykehjem,
SK
Gerd Andersen, leder av Eldrerådet, SK
Anette Bjørntvedt, gartner Århus andelsgård
Gry Hovland, ansatt Århus andelsgård
Vivi Ann Kortner, koordinator frivillighet/kultur, Helse og
Velferd. SK (sektretær)

Siren-Helen er mest opptatt av innhold og aktiviteter
i sykehjemshagen 1. Ho dagdrøymer om alt som
skal kan gjerast der når den står ferdig. Det ho ofte
vender tilbake til å ønske seg er muligheter for ;
å gå turer
å holde konserter i hagen
at generasjoner kan møtes (lekeplass)
å sanse og oppleve
å spille spill, som f.eks. Boccia
å nyte måltider ute
å ha bålpanne, samt skur for vedhogst
å ha høner
å ha fontene og vann
å ha estetikk, vakre utsmykninger i hagen
å sitte ute på gode sitteplasser
og sist men ikkje minst, så har ho lyst på
moglegheit for både sol og skygge

2

Gruppemedlemmer

Vandringen

3

Siren-Helen (47)
Jobber på det nye sykehjemmet i Kverndalen 1. og bor
på Bakkestranda
Bestevenninnen jobber på Blå-kors 2. og søsteren
på Asplan Viak det store kontorbygget ved
Landmannstorget 3

LANDMANNSTORGET
NY PARK OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

Siren-Helen 47 år

2

47

Siren-Helen 47 år

Gud, så
deilig med kjøkkenhage! Veninna mi og
jeg samles her for
lønsj i sola. I blandt
hjelper vi til, for å ha
litt ekstra tid i sola

Her jo

bber

Noen dager det er
grått og vi alle har
anledning, treffer jeg
både min veninne og
søster og da spanderer vi på oss noe god
lunsj på ein ny kafé
ved kinohjørnet
jeg

5

3
4

Her kan vi :
gå turer, holde konserter i hagen, la
generasjoner møtes med lekeplassen,
sanse og oppleve, spille spill, som f.eks.
Boccia, nyte måltider ute, ha bålpanne,
samt skur for vedhogst, ha høner, ha
fontene og vann, ha estetikk, vakre
utsmykninger i hagen, sitte ute på gode
sitteplasser og ikke minst, det er mulighet
for både sol og skygge, etter smak og
behag.

48

Her jo

bber

2

søss

- Det er et slitsomt yrke,
men det nye sykehjemmet
er heldigvis en god
arbeidsplass med alle dei gode fasilitene
1
- Her kan jeg treffe systeren min
i solen. Den kommer
allerede tidlig på våren.

49

Siren-Helen 47 år

03. ”sykehjemshagen”

Hva er siren-helen
opptatt  av?
her er bildene og ordene
som gruppen har valgt ut
for å beskrive byrommene
i siren-helens vandring
01. dizzie tunes plass

04. ”Kverndalstorget”

02. ”kinohjørnet”

05. ”kjøkkenhagen”
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Joakim
Jan Vidar
Anita
Knut Einar

bygarasjen

5

Gruppemedlemmer

bygarasjen

NYTT URBANT SYKEHJEM

Jarle bruker ikke området. Han savner aktiviteter og liker
ikke tomme lokaler. Han savner en lekeplass og kiosk.
På Dizzy Tunes plass 1 setter han seg
ned. Han drikker medbrakt drikke.
På kinohjørnet 2 spiser han på hjemveien,
og tar iblant med mor på restaurant.
Sykehjemshagen 3 er et sted for datteren å
brenne energi mens bestemor observerer. Kona
stakk på kafeen i sykkelfabrikken 4.
Jarle og familien gikk ikke videre til
Kverndalstorget og Kjøkkenhagen.

1

Berømt advokat som er ofte på TV
Bor i Washington, besøker ofte moren på sykehjemmet
sammen med datter (5) og kone (ikke fra Skien)
Ønsker å være stolt av hjembyen sin og at familien skal
like å være med på besøk til sykehjemmet så ofte som
mulig

2

Vandringen

3

Om Jarle (45)

LANDMANNSTORGET
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Jarle 45 år

53

Jarle 45 år

Det
er fint at
datter mi får
brent energi mens
mor kan se
på

God mat

Jeg parkerer i
bygarasjen.

5

Her er det fint å
sitte og drikke
medbrakt drikke

3
4

- Je
g
dele liker
n av hvor
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alen or har
få
går
jeg tt det,
m
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i til. en de
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- Det er fin tå kunne besøke mor
uten at familien kjeder seg.
2

e

- Konen er innom kafeen her mens
jeg og datteren vår er hos mor i noen
timer
- Moren min har alltid vært en sosial dame med
sterk karakter, så det er gledelig å kunne
ta henne med på gåtur til restauranten ved
kinohjørnet en gang i blant. Sykehjemshagen er
grønn og fin, men hun liker også å se bylivet
i en travel gate

54
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Jarle 45 år
sykehjemshagen

Hva er jarle opptatt  av?
her er bildene og ordene
som gruppen har valgt ut
for å beskrive byrommene
i jarles vandring

sykehjemshagen

”kinohjørnet”
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BOLIGUTVIKLING LIE

Erika er ei av disse som ikke liker å sitte og se på – særlig
ikke på kjedelige fasader. Så hun har kontakta styret til
boligene på Lie, og fått organisert det slik at den nærmeste
meteren av fasaden på bakkeplan mot Kverndalstorget 5
kan brukes som show-room. Her står den nyeste Speedsykkelen i det ene vinduet, ved siden av en stor glassperle
i den andre, og i et tredje har noen videregåendestudenter
stilt ut maskene fra teaterlinja. Når hun går hjem gjennom
Kverndalen på vei hjem til sin freshe leilighet i «up-andcoming» nordre bydel, så er ho stolt over at hun har fått
med seg litt av livstilen sin hit, og at det er mulig for
henne å forme omgivelsene litt selv. Hun drar jo ned hit
på lørdager også, for å spille litt med gjengen eller være
på utekino. Noen helger er gata så livlig at det bobler
over med unger, barselstreff, venninneklubber, gubbeboccia og teater. Da er det fint at det er lett å trekke seg
litt tilbake i ved de stille benkene med sildrende fontene
inne på sykehjemsplassen, eller å ta en el-sparkesykkel
de to minutta ned til brygga, der hun kan døse i sola.

2

2

5

Mia (ungdomsrådet)
Kristine (ungdomsrådet)
Silje (ungdomsrådet)
Milja (ungdomsrådet)
Debora (ungdomsrådet)
Lene Aspen Nilsen
Linn Thomassen
Anna Rosa (sekretær)

1

BOLIGUTVIKLING LIE

Gruppemedlemmer

Erika går av bussen på Landmannstorget 1 og er
straks ved første mål for dagen – en liten utekonsert
på Dizzy Tunes plass 2. Hun setter seg sammen med
gjengen fra det nye bandet sitt på de kule utemøblene
med uteservering og lytter på kompisens visesang.
Etterpå fortsetter hun til kinohjørnet, med de fargerike,
instagram-vennlige fasadene og installasjonene og
ser innom til venninna Linn i parkbiografen 3. All
gatekunsten og det fine lyset her på kveldstid har
gjort at hun føler seg hjemme og trasker rundt i
Kverndalsgata heile døgnet. Møblementet er også
solid og lar henne sykle og hoppe fra møbel til
møbel – også inne i sykehjemshagen, der de eldre i
spenning følger med på hennes vågestykker 4.
Erika snapper noen bilder av solstrålen som i dag får
street-arten til å gløde og få ei ekstra trekantramme
rundt visse deler. Hun sender også bildet til gruppa si
med eldre hun er besøksvenn for på sykehjemmet, for
å fortelle dem at hun er rett rundt hjørnet, hun skal
bare stikke innom og se om alt er greit i coworkingkontoret, og hente utstyret hun har med for sitt spesielle
treningsopplegg for sykehjemsbeboerne. Det gir dem
tid til å komme ned til trimrommet med utsikt til den
grønne åsen i mellomtiden. Erika vart først kjent med
sykehjemmet da hun gikk og syklet rundt i området, og
ble tiltrukket av de åpne, store vinduene på sykehjemmet
og livet ute i parken. Hun følte seg straks velkommen,
selv om hun er tilflytter. Etter aktivitetstimen går Erika
ut til Kverndalstorget der skaterne holder til 5. Hun er
på veg videre til kjøkkenhagen 6 for å hente litt grønt
til kafeen, men stopper opp og ser litt på om noen av
småkidsa har talent. Ved kjøkkenhagen passerer hun også
en rekke basketbaner, bordetennisbord og andre fargerike
bymøbler som gjør det mulig å virkelig få bruke og
utfolde seg i kroppen sin. Hun og Linn har begynt å trene
her, nå som det er blitt så lyst og fint på kveldstid også.

1
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Om Erika (25)
Trialsyklist, grunder, musiker.
Har sykkelverksted, kaffebar og designbyrå i
Kverndalen. Flyttet til Skien fra NY for å følge drømmen
Elsker konserter, kino, økologisk mat, er venninne med
Linn i Parkbiografen. De trener mye sammen

Landmannstorget

NYTT URBANT SYKEHJEM

Vandring
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Erika 25 år

Kjøkkenhagen

Erikas rute gjennom byromma
58
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Erika 25 år

Herlig å drive kafé,
når du kan hente
sesongens friske
økogrønt rett opp i
gata

LYS

Elsker å drive disse
showroomsa!
I blant spør noen av
teaterlinje-kidsa om
de kan bruke dem
til performancer

Det er genialt å jobbe i
Kverndalen, for det lar
meg dyrke min lidenskap
for Trial i gata. Om dei
gamle blir så glade for at
eg har showi sykehjemshagen i blant.

BASKET
LYS

5
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- Linn og jeg trener i trapper her og spiller basket

E
AT

G
- Her jobber jeg! Det internajsonale miljøet gjør at jeg føler meg
fullt ut hjemme.

3

KUN

LYS
SKATING
SHO
KUNST
WR
LYS
OO
LYS
MS
4 MX
B
AL
TRI

T

ØN

GR

LYS

SPILLE
- Veninna mi Linn driver denne fete plassen, Parkbiografen

1 HENGE
KONSERT

- Hjemveien har blitt så fin, nå som hele gata er full av lys og kunst.
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Erika 25 år

03. ”sykehjemshagen”

Hva er erika opptatt  av?
her er bildene og ordene
som gruppen har valgt ut
for å beskrive byrommene
i erikasvandring

01. dizzie tunes plass

04. ”Kverndalstorget”

02. ”kinohjørnet”

05. ”kjøkkenhagen”
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Elise Brandaas
Torunn Aksnes, Børve Borchsenius
Olav Benham Olsen, Gjerpen
Matea Kleiv, Skien vgs
Hedda Omsland, Skien vgs

Dizzie Tunes

BOLIGUTVIKLING LIE

Gruppemedlemmer

1

BOLIGUTVIKLING LIE

Har akkurat starta på VGS i Skien, og flytta på hybel
i Kverndalen. Lik er å danse, scoote og var med på å
arrangere den internasjonale skulestreiken for handling
mot klimaendringer. Liker å gå på kafé og får med seg
det som skjer på Parkbiografen. Tar toget til foreldrene
i helgene.

På Dizzy Tunes plass 1 er det flere sitteplasser hvor
Yolanda kan henge sammen med venninnene sine,
følge med på hva som skjer i området, og vente på
bussen med god oversikt over hjertet av byen.
Ved kinohjørnet 2 liker Yolanda å være aktiv og
drive med trappetrening i de nye trappene. Yolanda
er miljøbevisst og setter pris på kunstinstallasjonen
av resirkulert plast. Den henger sammen med
utekinoen/utescenen, som en kulisse. Her viser
Yolanda frem sine dansekunster sammen med
vennene sine. Her ser de også på film om sommeren,
og da setter de seg sammen i trappeamfiet.
Sykehusparken 3 er et frodig byrom med kafeer og
mange sitteplasser med bord og stoler. Her sitter Yolanda
og gjør oppgaver i stedet for å sitte inne på den (lille)
hybelen sin i Kverndalen. Her kan hun være alene,
men likevel i fellesskap med andre. En kunstinstallasjon
med mange farger, og som man kan bevege seg i og
gjennom og rundt, samler både unge og gamle i hagen.
Kverndalstorget ved Lie 4 kan fort bli kjedelig og mørkt
på kveldstid, så her setter Yolanda pris på en kjempestor
krittvegg hvor hun kan tegne og skrive sine meninger
og ønsker for en miljøvennlig og bærekraftig fremtid.
Når Yolanda går hjem til hybelen i Kverndalen, er det
koselig å gå gjennom kunstinstallasjonen. Den er også
kul å ta bilde av, slik den forandrer seg igjennom døgnet.
Krittveggen forandrer seg også, og har egen hashtag på
Instagram, hvor man kan se nye meldinger hele tiden.
Yolanda stikker innom en frodig kjøkkenhage 5,
med mange sitteplasser, på vei hjem fra skolen.
Det er mange som spiser lunsj her. Yolanda syns
det er en god idé å ha en aktivitet i hver ende
av Kverndalen, slik at det kan bidra til at folk
inviteres inn og beveger seg igjennom området.

NYTT URBANT SYKEHJEM

Om Yolanda 17 år
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Yolanda 17 år

5
Kjøkkenhagen
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- Eg liker å danse på
utescenen. Og så er det digg
å lage snacks heime og ta
med ut på utekino
- Her bur eg på hybel mens
eg går på dramalinja på
Skien VGS
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Yolanda 17 år

03. ”sykehjemshagen”

Hva er yolanda
opptatt  av?
her er bildene og ordene
som gruppen har valgt ut
for å beskrive byrommene
i yolandas vandring

01. dizzie tunes plass

04. ”Kverndalstorget”

02. ”kinohjørnet”

05. ”kjøkkenhagen”
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Katrine Nakken
Solveig Foss Haugen
Turid Leikvoll
Marie Ekelund
Nora Fjeldkåsa

Amin, 9 år, sykler hjem fra Lunde barneskole.
Han stopper på Dizzy Tunes plass 1 for å speide
etter Karpe på Parkbiografen. Der møter han en
kompis. De henter sjakkbrikker på Retro kafé og
spiller sjakk. Så kjøper de seg en is i kiosken.
På vei opp til Kinohjørnet 2 trikser han med
sykkelen sin på alle elementene i gata. Her
leser han på den digitale skjermen.
Han sykler innom sykehjemshagen 3 for å hente
mammaen sin. Sykler litt rundt på stiene mellom
vannrennene mens han venter på henne. Amin og
mamma går og sykler mot kommunehagen 5. På veien
ser de noen som klatrer på Kverndalstorget. Her får
Amin øye på Erika som trikser med sykkelen sin 4.
I kjøkkenhagen høster Amin inn grønnsaker til
dagens middag sammen med mamma 5.

2

Gruppas medlemmer

Vandringen

3

Om Amin (9)
Bor i Nordre bydel og går på Lunde barneskole. Mor
jobber på Blå kors og er frivillig på sykehjemmet
Amin liker å spille sjakk, leke og synes Erika og Karpe
er superkule. Han drømmer om å møte Karpe ved
Parkbiografen på vei fra skolen og å bli like flink som
Erika på sykkel
Amin synes det er hyggelig å gjøre noe med mamma
når han går forbi jobben hennes på vei hjemover fra
skolen
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Amin 9 år
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Amin 9 år

Her
jobber mor. I blant
har hun senvakt og jeg
går innom her på vei
hjem for å seie hei

Se! Der er
Erika på trial-sykkelen sin
og trikser med skaterne!!

Her sykler jeg
hjem og
mamma går
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- Vi pleier å ta med oss herlig
god mat fra kjøkkenhagene
på vei hjem.
Digital skjerm
med info om
det som skjer
i Kverndalen
og byen
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Nei! Du er matt
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Amin 9 år

03. ”sykehjemshagen”

Hva er Amin opptatt av?
her er bildene og ordene
som gruppen har valgt ut
for å beskrive byrommene
i amins vandring

01. dizzie tunes plass

04. ”Kverndalstorget”

02. ”kinohjørnet”

05. ”kjøkkenhagen”
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Ragnhild Monrak
Hedda
Trine Allmenningen
Berit M. Iversen
Eli Tangbøl

Emma spiser lunsj i Kverndalen ved langbordet hver
lørdag 1. Der møtes beboerne i området, tar med
mat og bruker det de dyrker. Emma har lært mye
om dyrking og har sin egen lille parsellkarm.
I den hemmelige hagen har hun et eget gjemmested
«stillhet». Der kan hun kikke ut på de andre 2. Hun
besøker de som bor på sykehjemmet hver uke 3. Da
serveres det gratis vafler til de som kommer innom.
Så hender det Emma får en gratis sykkeltur i «Rickshaw»
som har holdeplass ved sykkelfabrikken 4

5

Gruppemedlemmer

Vandringen

1

Om Emma (5)
Bur i de nye leilighetene på bak kirken i Kverndalen
med familien – moren Ida, faren Vivek, broren Paul.
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Emma 5 år

HER BOR EMMA
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I Stillheten liker jeg å gjemme
meg
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Emma 5 år
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Emma 5 år

03. ”sykehjemshagen”

Hva er emma opptatt  av?
her er bildene og ordene
som gruppen har valgt ut
for å beskrive byrommene
i emmas vandring

01. dizzie tunes plass

04. ”Kverndalstorget”

02. ”kinohjørnet”

05. ”kjøkkenhagen”
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Oppsummering
Agnete

foto
Resultatene fra workshopen viser stor innlevelsesevne
fra deltakere. Det er kommet frem en rekke gode
innspill og idéer til prosjektgruppenes videre arbeids.
Disse strekker seg fra stemninger, hastighet,
fremkommelighet og belysning, til nye funksjoner,
bymøblement og til og med husdyrhold. Rapporten
har søkt å få frem både de tydeligste overordnede
tendensene, samt mangfoldet.
Det er kanskje særlig de stedene ulike grupper har
motstridende ønsker at det må tenkes nøye igjennom
om det ikke kan finnes gode løsninger som kan oppfylle
ulike interessenters ønsker i stedet for å kun velge den
ene. Eksempler på dette vil være å løse ønsket om
sitteamfi og trappetreningsmuligheter på en måte som
er inkluderende for de som trenger ekstra støtte og
trygghet.  

Til slutt er mange opptatt av trygghet- at det er
oversiktlig og godt belyst. Og at det er andre mennesker
i og langs gaten

Siren-Helen Jarle
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Det er enkelte ting som går igjen og som alle er
interessert i- som ulike former for lek, tilpasset
byrommenes karakter. De fleste er interessert i å kunne
delta og slippe til for å gjøre ting selv i gaten- ta større
eierskap. Kjøkkenhage og dyrkingsmuligheter er et slikt
type tiltak. Sittemuligheter av forskjellig slag er viktig, og
det samme er å legge opp til å kunne spise ute i solen.
Kanskje spesielt midt på dagen.
Et annet innspill til møblering er at folk er opptatt av
sosialt samvær  og gjøre ting sammen- spesielt ved
kjøkkenhagen og i den nye sykehjemshagen. De peker
ut samlende langbord som møbler som kan virke
samlende og sosialiserende.
Folk er også opptatte av fysisk aktivitet- på tvers av
aldre og interesser kan gaten være et samlende sted
med armslag hvor man kan trene, øve seg på å sykle
og leke.
Å støtte opp under aktivitetene som allerede finnes er
et annet funn som går igjen hos alle personene- de
fleste er begeistret for de virksomhetene som finnes og
som skal komme- det kan være lurt å bygge opp om
synergien og forholdet mellom de ulike. At hun som
bor i en trang hybel kan studere i sykehjemshagen, at
den som besøker svigermor på sykehjemmet kan ta
gå å ta en kaffe på sykkelverkstedet i sykehjemshagen
og kanskje jobbe litt, at man kan stikke innom en
utekonsert ved parkbiografen- eller bruke utescenen
der til å leke-opptre på egenhånd med venner. Eller at
boligene som bygges henvender seg mot kjøkkenhagen
og det samlende langbordet hvor andelsgåden, de
kontoransatte og naboene kan droppe innom i løpet av
dagen.

Alice
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Illustrasjoner: Ghilardi&Hellsten/alt.
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13.

Fotografier workshop: alt.
øvrig fotomateriell: diverse kilder
ordskyprogram ansvarlig for vekting:
https://www.wordclouds.com/
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