SMS-Medvirkning pr 5.des.2012
TILTAK HELE PROMENADEN, innspill

Avklaringer/Konsekvenser
spesifisering

Prioritering

Finansiering

Nærmiljøparker
Biologiske kvaliteter

Årstidsvariasjon
Møteplasser og aktiviteter
Barn
Ungdom

Ungdom, voksne og eldre

Vannaktivitet

Fasiliteter/tilrettelegging

Kunst

Navn på promenaden

fisk
fugl
vegetasjon;blomstring/blader/markeringsplanter
årstidsvariasjon
fokus på høst og vinter
aktiviteter hele året
sosial profil
lek
universelle lekeapparater/trampoliner
aktiviteter
samværsmuligheter
ny skatepark/parkour
spesielt utstyr
flere ballplasser
tennis
sandvolleyball
minigolfanlegg
løpebane m tartandekke
bred nok for å møtes
hoppe- og kastegroper
joggesti m mykt underlag
aktivitetsposter
ballanse
styrke- og trimapparater

kano
kajakk
seiling
ikke bare småbåthavn
fast dekke
universell/merking svaksynte, ledelinje/felt
salgssteder/strømuttak
helårsdrift, brøyting og grusing
rent vann, separering av overvann og kloakk
vannposter
skilting/merking fra Baneheia til Odderøya
inviterende tilganger for gående/syklende
grønne tilganger til Promenaden
fra parkering til lekeplasser/grøntannlegg
nye arenaer, baner på vann, scener
tilgang til vann/elv, plastring, stiger, ramper
nye strender
lyssetting
toaletter
søppelkonteinere under bakken
enhetlig møbelering
tenkeplass, utsiktsplass/hardplastiglo
belysning
temporær
fast
interaktiv
lyskunst
"Stien"

Kontakte Agder Naturmmuseum, sette opp infotavler
Kontakte Agder Naturmmuseum, sette opp infotavler
Kontakte Agder Naturmmuseum, sette opp infotavler
benytte snøen fra måking til aktivitet, lage skispor,
vant på isbanen i Tresse, kan brukes til bandy/andre spill, benytte overskuddsvarme?
samarbeid med velforeninger; gjøre det enklere med strømuttak

Spillemidler

Tangenparken

Samarbeid med VAF/Tangen vg.skole

Spillemidler

Samarbeid med VAF/Tangen vg.skole

Spillemidler

Nyanlegg

Drift

Aktivitet

Oppfølging

Juletrebelysning
Utradisjonelle aktivitetsarealer
Aktivisere tilliggende boligareal

Synliggjøre SMS case "urbant friluftsliv"

ELVEPARKEN, Innspill
Forlenge elvepromenaden til sykehus
Bredere promenade
Fotgjenger/sykkelbro
Lyssetting/effektbeysning

Lettere tilgang promenade
Lettere tilgang vann

Aktivisere allmenningene
Gyldenløvesallmenning

Bondebrygga
Tilgang til allmenningene med
Invitere cruspassasjerer
Benytte historiske fergeleier
Lage svaberg/rullesteins miljø
Flere baner
Flerbruksbane
Lekeapparater for de minste
Mer møblering
Grill og bålplass
Soling
Trimapparater
Grøntanlegg

Sansehage

årstidsvariasjon og attraksjon
m benker og bord
toaletter
spisested/kafe
kunstverksteder
bakgårdsverksteder
kulturverksteder
m solfylt utsikt til hav/elv
plakater
postkasser for innspill
kasser for info/kart/foldere
Grillplasser m bord og benker

helhetlig
sykkel og barnevogn må kunne møtes
integreres med parken under og på siden
lysarmatur
lyskunst, lys under vann, belyse kanter
bro; undergang
vegetasjon
slakere bakker
rekkverk
ikke bare mur
skråplastring
sandstrand
flere stiger
trapper/ramper
brygger/redningsbøyer
restaurere brygger
bygge ut
gjennskape molo, eksist. fundament
badestrand med flate steiner
gjennskape fiskebrygge
fiskehytte?
informere om tidligere historie, "Kjøttig"
kajakk, kano
lekebåt/robåt
arrangere båtturer opp elven
gi tilgang til promenaden fra elva
kan aktivitet legges på flytebrygger?
bekker fra overflatevann
andre ballsporter, sandvolleyball, boccia
tennis
dekke
flere barn og foreldre
flere sitteplasser
tilrettelegge for picnic
avfallsbinge for grillrester
legge bedre til rette
800 meter mellom hver gruppe
flere trær og blomster
dyrkingsareal
urtehage
med blomster og fontene

jobbes med
avklare med eiendom - budsjettere
spilt inn til broprosjektet (sykkel og gang)
monteres våren 2013
få til noe med trærne som utprøving
benytte stygge steder prosjektet
lage skisseplan for våren 2013
hva kan vi gjøre - ingeniørvesenet?
hva kan vi gjøre - ingeniørvesenet?
følge opp
følge opp
følge opp
følge opp - eiendom
følge opp
følge opp
eiendom/ing/byantikvar; fellesmøte for å def. prosjekt/ansvarsfordeling
eiendom/ing/byantikvar
Fylkesmuseet /fylkeskommune; fremskaffe historisk materiale
som over; definere som del as felles prosjekt
som over; definere som del as felles prosjekt
informasjonspunkt om div som angår fiske, regler og biologisk mangfold
ta med i det historiske prosjektet
la roklubben få utvikle et konsept, evt i samarbeid med velforeninger
som over; definere som del as felles prosjekt
arr.ansvarlig/reiselivsnæringen
se på konkrete løsninger
strøm; vurdere ombruk av flytebrygga ved Lahelle
se på muligheter
tegne inn forslag; søke om tippemidler
se på konkret plassering; søke om tippemidler
vurdere sammen med eiendom; evt se på utvidelse i bredden
gjennom møteplasser og noe mer lek
følges opp
se på konkrete løsninger
evt prøve ut; ikke praksis for dette
bør følges opp med vellet/driften
diskutere oppfølging/plassering/kostnad konkret
se på begge sider
følge opp sammen med naturvernforbundet/vellet og Randesund pl.sk.
integrere med bær og blomsterhage; som over.
fontener må finansieres privat, kanskje blomstereng ved endret skjøtsel

OK

OK

OK

Scene/amfi
Kunst/skulptur/kunstpark
Generell opprustning
Bedre renhold, fjerne skrot
Kriminalitetsforebyggende
Skilt

Tilrettelegge for salg
Automater
Lekeplassen ved Kvadraturen vg.
Kunstig øy i elva
Tehus
Tilgjengelighet fra E-18
Paviljong
Elvekiosken
Vannposter
Konsentrere båtplassene

TRESSE, innspill
Fra grusbane til park og samlingsplass
Mer lys på grusbanen
Hverdagsaktivitet for eldre og voksne
Aktiviteter ved Festningen/båthavnen
Ballbaner
Klatrevegg
Vannpost
Trimapparater
Paviljong

Griller
Aktiviteter i husene omkring

Hundevennlig
Japansk hage
Festningen

Blomesterpark
Molo ved Festningen

Strais hage
Lekeapparater
Korttidsparkering for båter

strømuttak
utfordre kunstnere
høyne kvaliteten
søndagstømming veldig bra
måter/unngå herverk/innbrudd i båtene
Tygesens minne; undergang trygg/tiltalende
om fiskerettigheter
om overgang elv/hav
om promenaden
om historiene
om aktivitetstilbud og promenaden
salgssteder/strømuttak
vann/solkrem med mer
Lekeplassen ved Kvadraturen videregående
for økt fugleliv
ved Tangen vidergående skole
Tilgang fra E18 mangler
på molo eller lekter
målpunkt langs elva?
bedre tilgang til elva

se på muligheter; driften og Agder energi
drøfte med Odderøya/kultur og Agder kunstnersenter versa Gravane
opparbeide fadderskap? Se på driftsrutiner
fortsettes
lys settes opp
Kontakte Tangen videregående om utsmykking, prosjekt lys, små stygge steder?
lage infomateriale
lage infomateriale
plakater/skilt monteres våren 2013
del av det historiske prosjektet
skilt settes opp 3 steder
amfi/scene kontakte arr.ansvarlig; diskuter m Agder energi/driften
finne aktuelle samarbeidspartnere; rullende tilbud?
Fornyingsplan som rekkefølgekrav til kv. 42? Forfølges; åpnes mot elva
biologisk mangfold - kompetanse? Naturmuseet?
spilles inn til restaurant ved skolen
trapp; rampeløsning for dyr; langtidsperspektiv
bruk og ansvar vanskelig
Kiosk? Rullende tilbud; legge frem for arrangementsansvarlig, evt velforening
Vurdere konkret plassering, drift og økonomi.
følge opp konkret m eiendom

Avklare med fylkeskom og Byantikvar hva som kan realiseres
OK
Kultur og reiseliv bør drøfte mulige konsept
sanvolleyball, boccia, andre ballspill

"Ternen"
gav daglig aktivitet;
musikk
Pressens dag
kafe i "Klimahuset"
kafe i Festningen
liten scene og uteplass
grendehus i "Klimahuset"
hundetoalett/poser
universell tilgang/heis
universell tilgang til vollen
museum for moderne kunst
v Camilla og andre steder
universell tilgang
utleie av kajakk, robåter, tråkkebåter
badehus/havsbad/trapper/ramper
fiskeplass
rydde opp i vannet
planting kan forbedres/gjøres "åpen" for alle
flere universelle apparater
Gjestehavna/Langfeldts

mulighet; Byantikvar og Tone; benytte lekeområdet evt Festningsmur
hvor, forsøke å få til gjennom drift Kurt
kan inkluderes; krever drift; enkle kontra aavanserte løsniger
alternative steder (ikke praktisk)
alternative steder (ikke praktisk)
alternative steder (ikke praktisk)
alternative steder (ikke praktisk)
ja
nei
finne god plassering
velforeningshus - ja
ordinær søppel - sette ut søppelkasser (ny driftspolitikk)
Myren gård; ikke kapasitet langs promenadene
eiendom og byantikvar må løfte dene
ligger planer klart; økonomi?
kultur får ansvar for vurdering/oppfølging
forbedre - se på staudebeplantning
kan være problematisk; andre moloer er universelle
Etablere samarbeid med museumshavn/kaiakklubb/miljøhus/friluftsråd
prioritere Bystranda først, alternativ plassering
ta inn i historisk prosjekt; "kanalprosjektet"
følges opp av driftsforvaltning
forslag om integrering tas med Tone
legge til rette med brygge, eiendom

Portalen

Portalen

2015?

BYSTRANDA, innspill
Vannsklie
Stupemulighet
Mer terreng
Trampoline
Mer bruk av moloen

Badstu
Skiftebu/garderobe
Utendørsbasseng m oppvarmet vann
Opprettholde HC-parkering
Lykt ytterst på Tangen spiss
Universelle fiskeplasser
Vannposter
Sitteplasser
Mer levegetasjon
Flere aktivitetsanlegg

Innspill Gravaneparken
Bedre tilgang vann
Bedre tilgang strand
Naturlig utfoldelse
Satsning på kunst

Grafittivegg
Kiosk
Vannaktiviteter
Skifterom
Skaterampe
Klatrevegg
Grillplass
Mer grønt
Flere benker
Baderampe
Markedsplass
Skulpturelle lekeapparater
Offentlig toalett
Paviljong ved stranda
Vannposter

følge opp konkret plassering
følge opp konkret plassering
kommer på Aquarama
kan nedfelles i bakken i Tangen park
sitte
sole
bade

bør kunne innpasses /prosjekteres inn
ja
ja
ja
følge opp ; få plassert og budsjettert; se nedenfor
Omdal tegne

overskuddsvarme/fjernvarme?

ytterst på Tangen
i Tangen park
i Tangen park
i Tangen park; i aktivitetsbeltet og mot toalett/trafo

fjerne steiner og stokker i vannet
utvide stranden/ramper ut i vannet
videreføring av "klatretre"
enkle gøye apparater for fysisk aktivitet
sandskulptur
skiftende utstillinger
prioritere nye/unge kunstnere
salgsplass/strømmuttak
båtutleie
toalett

overbygd
trær/blomster
ut mot havet
tegnet
ved Sjøhuset

kanskje lysskulptur?
utfordre foreningene/rådet for funksjonshemmede
følge opp muligheter; Kurt
prosjekteres inn
prosjekteres inn
prosjekteres inn

historiske, vurdere å legge duk og masse over; disk m antikvarisk myndighet
finne elegante løsninger for å åpne og trappe ned; utvide stranden bakover
ja;
ja
ja
kontakte kultur/kunstmiljøet Odderøya
kontakte kultur/kunstnersentrum
nei
ytterst ved Hartmanns brygge
Nodeviga
toalett finnes, mangler info/skilting
andre steder
som skulptur; riktig plassering
kan prøves ut, finne eksempler/relevant erfaring
langs bakvegg
forfølges
integreres uten å dele eller fylle strandrommet
som forslag; privat parkering i dag (ligger ikke i kommunedelplan)
i området ved Hartmanns
finnes
Eidsvåg og Nupen; mulige partnere;
utsjekk med driften/ing/Kurt

2015
OK
OK

OK

Aktiviteter, arrangement
Morgentrim m instruktør
Faddere for promenaden
Øke stoltheten over områdene
Guidede turer
Naturlosaktivitet
Utleie av sykler
Aktivitetstilbud
Kulturarrangement
Terrengkarrusell
Tilgang til parkering
Tilgang til drosje
Skape reell attraktivitet for hvermannsen
Faste griller - folk er invitert/ønsket
Øke engasjement gjennom "kyllingben"
Markedsføre kvalitet i områder

Det må være nyttig å medvirke
Skal promenaden by på tivoli eller ro?
Happenings

Tangen Park
Tresse
foreninger og lag

Samarbeid med Friskis og svettis?

Samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd
fra Tresse
m utspring i Frisklivssentralen

symbolske markeringer/invitasjoner
i prosesser
vise muligheter
markedsføre opplevelser
gjennomføringsevne

Samarbeid med Frisklivssentralen
Ta opp med arrangementsansvarlig og Kultursektoren
Kontakte Vest-Agder Bedridtsidrettskrets

Ta opp med arrangementsansvarlig
Ta opp med arrangementsansvarlig

Ta opp med arrangementsansvarlig

