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OPPSUMMERING 
 

Tema:  

I kommunens Grønnstrukturplan satses det på større kvartalslekeplasser i stedet for 

de små «sandkasse»-lekeplassene som er lite, eller ikke i bruk. 

Kan Furumoa bli et slikt sted – og hva må til for at det skal bli et godt sted å være – for 

alle aldersgrupper? 

 

 

 



Første «Nærmiljøutvalg» bestod av 13 elever fra 5.-7. klassetrinn, både gutter og jenter. Andre 

«Nærmiljøutvalg» bestod av 8 elever fra 8.-10. klassetrinn, både gutter og jenter. Begge ble avholdt 

på Mesterfjellet skole på dagtid. Prosessen startet med Risikorydding/Trygghetsvandring på 

Furumoa. Elevene vandret to og to. Prosesslederne deltok ikke på vandringen.  

 

 
Park/Kvartalslekeplass 

Punktene under er kun ment som forslag til hva du kan se etter under din trygghetsvandring. De er 

ment som inspirasjon – en start – for å få hodet til å arbeide. Skriv ned dine tanker og meninger – de 

er viktige i arbeidet mot et tryggere nærmiljø!  

 Finnes det boligfelt i nærheten som har god sikt til området? 

5.-7. trinn 

 5 grupper svarte; Ja 

 Ja de kan se det fra vinduet eller hvis de går 

forbi 

8.-10. trinn 

 Ja 

 Ja, men det er bare fra veien. 

 Ja det er i nærheten. 

 

 Finnes det trafikkerte veier i nærheten som kan være farlige når barn er tilstede? 

5.-7. trinn 

 Ja, på en måte 

 Nei 

 Ja det finnes 

 Ja ved siden av fotballbanen 

 2 grupper svarte; Ja  

8.-10. trinn 

 Ja/litt 

 Ja, f.eks hvis ballen triller ut i veien og noen 

løper for å hente den. 

 Ja det finnes to stk. 

 

 

 Finnes det steder som føles usikre, som for eksempel mørke, gjemte kroker? 

5.-7. trinn 

 Ja, ganske mange 

 2 grupper svarte; Ja  

 Kanskje i buskene 

8.-10. trinn 

 Åpne parken mer 

 Egentlig ikke, men det er store busker her. 

 Ja det er to store busker som gjør det mer innestengt. 

 

 Er det mye trær/busker rundt området som det bør gjøres noe med?  

5.-7. trinn 

 Ja, kutte buskene vekk og plante nye ting 

 3 grupper svarte; Ja!  

 Ja det burde fjernes 

 Ved fotballbanen 

8.-10. trinn 

 Ja 

 Nei, fint med litt natur. 

 Det er ganske åpent, utenom buskene (fjern 

buskene) 



 Finnes det farlige gjenstander/ting som kan være til skade for de som oppholder seg der?  

5.-7. trinn 

 Ja, ting som ligger i busker f.eks søppel 

 Ja 

 Ikke som vi vet 

 Det kan finnes her men vi har ikke sett noe 

 Sprøyter og ølflasker 

 Ja som f. eks sprøyter 

8.-10. trinn 

 Ja/litt 

 Trafikken 

 Hundebæsj må fjernes. Mer søppelkasser. 

 

 

 Finnes det benker å sitte på, er det nok og er de i god stand? 

5.-7. trinn 

 Ja, det finnes noen, men de er ikke behagelige 

å sitte på og sånt 

 Nei 

 Ja, men trenger nye og flere 

 Det er benker men det er ikke god stand 

 Ja det er noen men de er skitne 

 Passe med benker, ikke i så god stand 

8.-10. trinn 

 Nei 

 Nei, det er en benk med bord, litt flere av de 

hadde vært bedre. 

 Flere sittesteder i bedre stand. 

 

 Kan foreldre ha oversikt over barna til en hver tid, uansett hvor de befinner seg?  

5.-7. trinn 

 Nei, de har ikke så bra oversikt 

 2 grupper svarte; Nei 

 Nei, pga store busker 

 De har ikke full oversikt fordi det er mange 

busker og trær 

8.-10. trinn 

 Nei 

 Nei, det er en stor busk som dekker for 

utsikten, men man kan jo sitte å følge med fra 

benkene. 

 Ja, åpen plass er det fra før av. 

 

 Er lekeapparatene godt vedlikeholdt og av god kvalitet? 

5.-7. trinn 

 Nei, det er lurt å kjøpe nye eller no 

 2 grupper svarte; Nei  

 Ja, men dårlig vedlikeholdt 

 Nei det er ikke god kvalitet fordi det er slitt 

 Nei de er gamle og skitne 

8.-10. trinn 

 Nei 

 Nei, de er slitte og flisete. Lite lekeapparater. 

 Nei, alle kan erstattes. 

 

 

 



 Er det forskjell fra sommer til vinteren når det er snø? 

5.-7. trinn 

 Ja litt 

 2 grupper svarte; Ja  

 Ikke, du kan leke her om vinteren 

 Ikke så særlig mye 

 Ikke så veldig 

8.-10. trinn 

 Ikke noe forskjell 

 Ja, det blir ikke måkt snø her. Så det er sikkert 

vanskeligere å leke her når det er snø. 

 Ja, stor forskjell. 

 

 

 Annet? 

o Grillsted, trehus, større lekeplass, trampoliner, kiosk 

o Lekestativet er farlig! - Sandkassa burde bare sand! - Leketing på åpne steder! - Fotballbinge! - 

fjerne den store buska! 

o Fotballmål trenger nett – Flere lekeapparater – Male over veggene på lekehuset, pga stygt 

språkbruk – På fotballbanen er det et ujevnt terreng – Nye basketballkurver og litt lavere – Flere 

søppelkasser rundt parken – Sykkelstativer – Spiseområde – Trampoliner – Klatrestativ – Større 

sykkelstier – Bruke mer av Furumoa – Klippe busker vekk fra målet/måla 

o De burde rive lekene og bygge noen nye 

o Det hadde vært fint med ny fotballbane, basketballbane og lekeplass. Vi trenger flere 

søppelkasser fordi det ligger masse søppel på bakken. 

o Klippe vekk busker og få fotballnett 

o Ta bort søppelet, flere benker, mindre busker og trær, flere lekestativer/for store og små. 

o Flere søppelkasser og oppgradering av lekeapparatene. 

o Sommer kiosk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«NÆRMILJØUTVALG» M/IDÈDUGNAD  
Hva skaper god trivsel og mulighet til å være fysisk aktiv i nærmiljøet ditt 

I kommunens Grønnstrukturplan satses det på større kvartalslekeplasser i stedet for de små «sandkasse»-
lekeplassene som er lite, eller ikke i bruk. 

Kan Furumoa bli et slikt sted – og hva må til for at det skal bli et godt sted å være - for alle aldersgrupper? 
Innspill: oppsummert fra første gruppe (5.-7.) 

 Ta utgangspunkt i deg selv: 
Hva er viktig for deg? 

Hvem kan gjøre noe med det? 

 Risiko/farer 

- hva må bort/gjøres noe med 

Gode forslag til hva som skal til 
for at du vil være mer på Moa 

Kanskje du har forslag til om 
noen kan samarbeide om det 

1  Busker og sprøyter 
 

 Nett på måla 

 Bedre lekeplass 

 Og litt mer ting å gjøre 

 Kommunefolk og frivillige 
som vil hjelpe 
 

2  Lekestativet 

 Den store buska 

 Fotballbanen 

 Basketbanen  

 Fikse trappa på lekestativet 

 Måla på fotballbanen 

 Benkene  

 Kommunen 

 De som besøker Moa  

3  Noen av buskene så det blir større 
plass 

 Benkene fordi de fleste er ganske 
dårlig 

 Få fotballnett på 
fotballmålene 

 
 
 

 

4  Sprøyter, fordi barn kan ta på det 

 Fotballbanen, hvis man mister 
ballen kan det gå ut i veien 

 Glassbiter, man kan kutte seg. 
Spisse ting der. 

 Buskene, det er busker og det er 
insekter der 

 En ny fotballbane 

 Nytt fotballmål 

 Kanskje fikse basketbanen 

 En ny lekeplass 

 Vi trenger flere 
søppelkasser 

 

5  Buskene ved siden av fotballbanen 

 Kanskje noen trær må bort 
 
 

 En ny fotballbane 

 En ny basketballbane 

 En ny lekeplass med småe 
trampoliner 

 Kanskje flere søppelkasser 
fordi det ligger masse 
søppel på bakken 

 

6  Der hvor det er leker så er det 
mange busker og det er masse 
søppel rundt om kring 

 De burde kanskje ta bort 
lekeplassen og bygge en ny som er 
bedre og ikke slitt 

 Benkene er litt ødelagte og må 
fikses 

 At de fikser fotballbanen og 
fikser mer med å ikke ha 
noen råtter der. 

 

7  Det som må bort er kanskje trær 

 De gamle lekene 

 Kanskje nye leker 

 Det kan være benkbord 

 Finere ting eks. utsikt, 
toalett der og det kan være 
mer gress 

 

8  De store buskene midt i parken, 

fordi de voksne må kunne se barna 

sine hele tiden 

 Flere lekeutstyr/apparater i 
parken 

 En plass der du kan ha 
piknik med venner eller 
spille volleyball 

 Et sted der du kan feire 
bursdag 

 



9  Det er masse søppel der og hvis 

noen vil turne eller leke barbeint, 

da kan man skade seg f.eks med 

glass/metall 

 Flere nye benker, bedre og 
større lekeplass, grill, kiosk 

 

10  Buskene, bilveien, bensinstasjonen, 

trær, trapper 

 Netter på fotballbanen 

 Søppelkasser 

 Gjerde for bilveien 

 Nye leker 

 Vanlige husker 

 Nye benker 

 Nye basketballkurver 

 

11  Veggene i lekehuset må males pga 

stygge ord 

 Buskene kan gjøre at foreldrene 

ikke ser barna sine, klippe buskene 

litt 

 Få vekk store steiner i bakken som 

folk kan snuble i 

 Flere apparater 
(lekeapparater) som både 
store og små kan bruke 

 Bedre fotballbane 

 Litt flere husker 

 Flere sitteplasser 

 

12  Busker (det finnes noen ganger 

sprøyter og sånt i buskene) 

 Hogge ned noen trær/busker 

 Flere aktiviteter 

 Trampoliner 

 Beachhåndballbane 

 Fotballbane  

 

13  Gjøre at det blir rett på 

fotballbanen 

 Nye fotballmål 

 Nye basketballstenger og kurv 

 Ta bort busker ved klatrestativet 

 Ta bort busken i fotballmålet 

 Jeg ville gjort det litt sikrere 
ved veien f.eks gjerde 

 Flere 
aktiviteter/klatrestativer 

 At resten av Moa kan 
brukes 

 Bjørn og Øyvind Tveter AS 

 Larvik kommune 

 Innbyggere i Larvik 

 
Innspill: oppsummert fra andre gruppe (8.-10) 

 Ta utgangspunkt i deg selv: 
Hva er viktig for deg? 

Hvem kan gjøre noe med det? 

 Risiko/farer 

- hva må bort/gjøres noe med 

Gode forslag til hva som skal til for at 
du vil være mer på Moa 

Kanskje du har forslag til om 
noen kan samarbeide om det 

1  Benkene 

 Mye av buskene  
 

 Små trampoliner i bakken. 

 Flere lekestativer. 

 Starbucks  

 Is-butikk 

 Hoppepute 

 Treningsapparater som kan være 
ute 

 Vannskisjø med plass til bane og 
hopp 

 Kommunen  

 De som bor ved Moa 
 

2  Flere søppelkasser, slik at det 
ikke ligger søppel på bakken. 

 Måke snø inne på området 
om vinteren. 

 Flere benker med bord.  

 Trampoliner 

 Søstrene Grene 

 Tennisbane 

 Sephora (sminkebutikk) 

 Svømmehall   

 Kommunen 
 



3  Søppel må bort.  

 Trær eller busker. 

 De gamle benkene må tas 
ned. 

 Gelato kiosk – iskiosk (på 
sommeren, sånn som det er på 
pakkhuset) 

 Trampolinepark 

 Starbucks cafè 

 Mange flere benker 

 Gjøre stedet mer åpent. 

 Klatrestativ (som der er på høyt 
og lavt) 

 Kommunen  
 
 

 

4  Trenger flere søppelkasser 

 Flere benker med bord 

 Nye lekestativ – fikse 

 Fotballmåla 

 Basketballbanen  

 Runde trampoliner i bakken 

 Stor trampoline i bakken. 

 Klatrestativ 

 Hoppepute 

 Starbucks cafè 

 Kommunen  

5  Søppel 

 Benkene  
 
 

 Trampoliner 

 Klatrestativ 

 Flere husker 

 Kommunen  

6  Buskene som står i veien 
kanskje. 

 Bedre basketballbane/nett 

 Stativer så man kan trene evt 
pushups osv. «ute-trening». 

 Bedre fotballbane/mål 

 Kommunen  

7  De store buskene må bort 

 Farer: veiene rundt Moa. 

 Sette opp en fotballbinge eller 
oppgrader banen som er der mer. 

 Treningsapparater som kan stå 
ute. 

 Oppgradere basketbanen. Ny 
asfalt. 

 Drikkefontener med vann. 

 Sommeråpen kiosk. 

 Kommunen  

8  Ta vekk buskene, gjøre mer 

åpent. 

 Fjerne containere. 

 Kiosk driftet på 
sommer/høst/vår. 

 Binge med mål etc. 

 Pusse opp basketbanen. 

 Bytte ut lekestativ osv. 

 Hinderløype i trærne , som i Skien 
fritidspark. 

 Ping pong bord 

 volleyballbane 

 Kommunen 

 Pengeinnsamling  

 

 

Utvalgene jobbet med arbeidsarket individuelt først, for så å samle alle forslagene (den midtre kolonnen) over 

på flip-ark. Dette ble gjort av en valgt gruppeleder som ledet runder rundt bordet der hver enkelt fikk lagt fram 

sine forslag. Hvis flere hadde samme forslag ble det bare notert en gang. Forslagene ble så diskutert - 

avklaringer gjort der det var nødvendig – før en avstemming som til slutt utgjør gruppas prioriterte liste 

(deltakerne hadde 3 stemmer hver); 

Vi hadde 2-3 grupper i gang og etter at hver gruppe hadde gjort sine første prioriteringer (ca. tre på topp) 

samlet vi disse på nytt til en ny liste. Etter en ny avstemming med tre stemmer hver er resultatet en prioritert 

liste fra hele utvalget (både i første og andre gruppe).  

 



Hva må til for at MOA skal bli til et godt sted å være - for alle aldersgrupper? 

Forslag fra utvalg 5.-7. trinn som fikk stemmer og gikk videre til ny runde; 

Gruppe 1  

Ny fotballbane         4 stemmer 

Større lekeplass/fikse lekeplass/nye leker      3 stemmer 

Kiosk/kafeteria         3 stemmer 

Trampoliner         2 stemmer 

En plass til piknik         1 stemme 

Plass til å feire bursdag        1 stemme 

Ny basketballbane        1 stemme  

 

Gruppe 2 

Fotballnett/ball-binge – kunstgress      7 stemmer 

Trampoline i bakken        4 stemmer 

Skaterampe         1 stemme 

 

Gruppe 3 

Nye fotballmål         3 stemmer 

ZIP-line i trærna         3 stemmer 

Flere aktiviteter/beach volleyball/håndball      2 stemmer 

Nye husker/flere husker        2 stemmer 

Trampoliner i bakken        1 stemme 

Flatere gressbane        1 stemme 

 

Ny avstemningsrunde med de forslagene som fikk stemmer gav følgende, og endelig resultat fra dette 

utvalget; 

 

Fotballnett/ballbinge – kunstgress      14 stemmer 

Trampoline i bakken        13 stemmer 

ZIP-line i trærne           8 stemmer 

Plass til å feire bursdag          2 stemmer 

Flere aktiviteter/beachvolley/håndball        1 stemme 

Ny basketballbane (nett/stativ/lavere stativ)       1 stemme 

 

 Skaterampe 

 Flatere gressbane 

Ta bort busk i fotballmål/lekeplasser 

Gjerde mellom sykkelsti og vei 

 Større lekeplass/fikse lekeplassen - lekestativet/nye leker 

 Flere/nye husker 

 Lange og små sklier 

 Dumpe 

 Litt mer ting å gjøre/lekeapparat 

 Stort klatrestativ 

 Flere lekeapparater/turnestenger 

 Nye trapper på klatrestativet 

 Male klatrestativet/lekehuset/huskene på nytt 

 Kiosk/kafeteria 



Toalett 

Flere spiseplasser og søppelkasser  

Griller 

Vannfontener (drikke) 

Finere utsikt 

At resten av Moa kan brukes 

Benkbord 

 Fikse benkene  

 Flere/nye sitteplasser/benker 

 Fikse sykkelstien/gangstien 

Bod med utstyr 

 Rulle sko/- sykkel som vi kan låne 

  

 

Forslag fra utvalg 8.-10. trinn som fikk stemmer og gikk videre til ny runde; 

Gruppe 1  

Trampoliner i bakken        7 stemmer 

Starbucks cafè         3 stemmer 

Treningsapparater (som man kan bruke ute)     2 stemmer 

Tennisbane         1 stemme 

Vannskisjø (med plass til bane og hopp)      1 stemme 

Sephora (sminkebutikk)        1 stemme 

 

Gruppe 2 

Ny fotballbane/binge og basketballbane      3 stemmer 

Sommeråpen kiosk, sittested rundt kiosken      3 stemmer 

Treningsapparater som kan stå ute       3 stemmer 

  

 

Ny avstemningsrunde med de forslagene som fikk stemmer gav følgende, og endelig resultat fra dette 

utvalget; 

 

Trampoliner i bakken        9 stemmer 

Treningsapparater ute        6 stemmer 

Sommeråpen kiosk/Starbucks cafè m/sitteplasser     5 stemmer 

Ny fotballbane/binge/basketballbane      4 stemmer 

 

 Klatrestativ 

 Søstrene Grene 

Hoppepute  

Flere benker (med bord) 

Husker 

Søppelkasser 

Svømmehall  

TGR 

Trehytte  

Vannkran/fontene 

 Hinderløype i trærne 

 Volleyballbane/ping pong 



Forslagene som står oppført uten stemmer, er like viktige innspill fra utvalget som de som har fått stemmer. 

Listen er en prioritering ut fra at hvert medlem kun har 3 stemmer hver. 

Etter at prosessen var ferdig presenterte vi resultatet fra nærmiljøutvalget for voksne.  Det var interessant, og 

kanskje litt overraskende, for dem å se hvor mye som var felles. 

 

FLERE SØPPELKASSER! (ses på som en selvfølge) 

Tuftepark        5 stemmer 

Ballbinge         4 stemmer 

Grillplass        4 stemmer 

Skate bowl        1 stemme 

Mer utfordrende klatrestativ      1 stemme 

Terrengsykkelløype  

Flere benker og bord, blomster 

Nye og mer avanserte lekeapparater 

Flere lysmaster, bedre belysning 

Fornye basketballbanen 

Beskjæring av busker 

Flere aktiviteter i MOA 

Vedlikehold av eksisterende lekeapparater 

(resultater fra de voksne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


