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Bakgrunn

Om utviklinga av Trosvikstranda
Trosvikstranda ligger i Fredrikstad kommune, og Trosvikstranda Utvikling AS står for utviklinga, som har følgende 

framdriftsplan:

• PLANLEGGING 2021 – 2022

• MEDVIRKNING HØST 2022

• SALGSSTART SOMMER 2023

• BYGGESTART SOMMER 2024

• INNFLYTTING HØST 2026

Isegran Eiendom eier sammen med Stor-Oslo Eiendom selskapet Trosvikstranda Utvikling AS. Trosvikstranda 

Utvikling AS eier 91 % av arealene på Trosvikstranda. Det er et uttalt mål for utviklerne at Trosvikstranda skal 

skape en forlengelse av Fredrikstad sentrum. Området beskrives å ha mange kvaliteter, blant annet flere hundre 

meter med bryggepromenade. Utviklerne oppgir å ha store ambisjoner for området, som planlegges med i 

underkant av 400 boliger og 10,000 kvadratmeter næringsareal. Trosvikstranda Utvikling AS har tidligere utformet et 

planforslag, men som ikke er behandlet av kommunen på grunn av uavklarte forhold mellom grunneierne på 

området. Det er dermed ikke et planforslag som foreligger som utgangspunkt for medvirkningen beskrevet i denne 

rapporten. Medvirkningen har i denne fasen vært tidlig og åpen, med fokus på å skaffe innsikt i folk sine ønsker for 

den fremtidige bydelen.
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Bakgrunn

Beskrivelse av nærmiljøet til dagens Trosvikstranda
Trosvikstranda grenser mot byområdet Holmen-Trosvik i Fredrikstad. Holmen-Trosvik trekkes fram som et utsatt område 

i en rapport utarbeidet av Proba Samfunnsanalyse for Kunnskapsdepartementet (rapport 2020 – 07). Dette baserer 

seg både på Fredrikstad kommunes levekårsundersøkelser og den allmenne oppfatning blant byens innbyggere. Holmen-

Trosvik er et gammelt arbeiderstrøk, som trolig har vokst fram i takt med utviklingen av mekanisk og annen industri langs 

elva. Fattigdomsproblemene i Fredrikstad beskrives å ha sammenheng med arbeidsledighet hos flyktninger/innvandrere 

og arbeidsledighet som følge av post-industrielle utfordringer. 

At Trosvikstranda ligger tett på et nærmiljø med levekårsutfordringer, er et viktig bakteppe for en del av de innspillene 

som kom i medvirkningen, som vektlegger åpne og tilgjengelige tilbud på tvers av sosiale skillelinjer.

Marit E. Jensen i Stor-Oslo Eiendom har i forbindelse med den planlagte utviklinga uttalt at: PåTrosvikstranda er vår 
nabo Holmen et levekårsutsatt område. De må også føle seg hjemme her. 
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Bakgrunn

Fra In Search of Democracy 3.0 Fredrikstad 2022. Illustrasjoner: Mads Johan Øgaard © Østfold Internasjonale Teater
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Overskrift sitatside

Tekst tekst tekst tekst her da selvfølgelig

Enda mer tekst, ellers ser det bare rart ut

Og enda litt mer tekst her som punkt nummer tre

Illustratør: Sara Hjardar

Foto: Harald Fossen 

© Østfold 

Internasjonale Teater



Om medvirkningen

Formål med medvirkningen
Trosvikstranda Utvikling AS oppgir at:

"Vi vil utvikle en bærekraftig bydel med gode 
møteplasser for alle. 

For å lykkes med det, er det viktig å ta høyde for 
kunnskap, behov og ideer i befolkningen, 
gjennom involvering av innbyggere og 
lokalmiljøet.

Resultatene fra medvirkningen vil danne viktig 
bakgrunnskunnskap for planleggingen av 
fremtidig utvikling av området."

Faksimile fra 09. september 2022 © Fredrikstad Blad 7



Om medvirkningen

Arrangement under Kulturnatt i Fredrikstad
9. og 10. september 2022 ble det gjennomført et kultur- og medvirkningsarrangement i anledning Kulturnatt. Dette var et 

samarbeid mellom Trosvikstranda Utvikling AS og Østfold Internasjonale Teater, hvor et kunstnerisk verk ble tatt med i 

medvirkningsprosessen. Illustrasjonene som kom ut av dette er benyttet som medvirkningsgrunnlag.

Østfold Internasjonale Teater iscenesatte den interaktive installasjonen «In Search of Democracy 3.0». Her ble byens 

innbyggere invitert til å bidra med ideer for fremtidens Trosvikstranda, som deretter ble forvandlet til en illustrasjon av 

illustratører som teateret har rekruttert og gitt opplæring. Illustrasjonene ble fortløpende hengt opp på et tørkestativ. Til 

sammen ble det tegnet 38 illustrasjoner av innspillene under arrangementet. Illustrasjonene er å finne i denne rapporten. Det

er første gang Østfold Internasjonale Teater samarbeider med en eiendomsutvikler om denne metoden for medvirkning. 

In Search of Democracy 3.0 er et selvstendig kunstnerisk verk, og Østfold Internasjonale Teater har opptrådd med frie 

kunstneriske rammer og har foretatt intervjuene som en uavhengig part. Verket er opprinnelig utviklet av det nederlandske 

kompaniet New Heroes, hvor Lucas De Man og Pascal Leboucq har stått for konsept og design. Kunstverket er deretter 

tilrettelagt og produsert i Norge av Østfold Internasjonale Teater, ved kurator-produsent James Moore og 

produksjonskoordinator Fredrik Borgund.

Under arrangementet ble det også delt ut gratis mat, det var en pop-up-konsert med Frank Znort Quartet, og folk kunne selv 

bli med på å tegne en kollektiv mandala, et kunstnerisk verk av den nepalske kunstneren Durga Bushwokarna. Dette bidro 

som trekkplaster slik at man fikk flere innspill til medvirkningen.

Agenda Rådgivning var til stede under arrangementet, for å gjøre observasjoner og ha samtaler med forbipasserende som 

hadde innspill uten at de tok seg tid til å sette seg ned for å få tegnet en illustrasjon.

8

https://oit.no/produksjon/kulturnatt-trosvikstranda/


Om medvirkningen

Arrangement under Kulturnatt i Fredrikstad

Faksimile fra 09. september 2022 © Fredrikstad Blad
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Om medvirkningen

Digital medvirkningsportal

Trosvikstranda Utvikling AS lanserte en digital medvirkningsportal på trosvikstranda.no. Denne muligheten for å delta 
digitalt på medvirkningen ble synliggjort på Kulturnatt-arrangementet og ble også omtalt i Fredrikstad Blad.

På den digitale medvirkningsportalen var det mulighet for å svare åpent på sitt ønske for Trosvikstranda, samt om tema 

som aktivitetstilbud og funksjoner, grønne omgivelser, bebyggelse, tilgjengelighet, og torg.

Det kom 10 innspill fra den digitale portalen. 8 fra kvinner og 2 fra menn, som i stor grad bor eller jobber i nærheten av 
Trosvikstranda.

Sammen med innspillene fra Kulturnatt-arrangementet, utgjør dette grunnlaget for analysen som er gjennomført og de funn 
som presenteres i denne rapporten.
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Oppsummering av funn

Trosvikstranda som område blir av flere definert som en «indrefilet» i byen, 

med potensiale til å løfte hele byen og bidra til økt aktivitet og sosial utjevning.

Overordnet er det mange som fremhever at de ønsker at Trosvikstranda skal 

være et område med mye grønt, planter, blomster og trær. I byen i dag er det for 

mye asfalt, parkeringsplasser og biler, og de fleste innbyggerne vi fikk innspill fra 

vil heller ha parker, andre grøntområder og tilrettelegging for sykkel. Særlig det å 

benytte seg av elven og vannet ble trukket frem av mange. Det er et ønske om at elva skal være tilgjengelig for 

alle, og at man kan benytte den til bading og andre rekreasjons-muligheter. Å ikke bygge tett og for nært 

kaikanten og vannet er også et ønske fra flere, fordi de ønsker bevare dette området som et åpent byrom og 

landskap. Å ha et «pusterom» fra et ellers tettbygd Fredrikstad er noe flere savner.

Trosvikstranda og området rundt blir i dag beskrevet som et område med flere levekårs- og rusutfordringer, noe 

som preger innspillene som kommer inn. Mange vektlegger at området må utvikles, samtidig som man må ta 

vare på de som bruker området i dag. Det må bli et område der spesielt innvandrere, studenter, eldre og 

førstegangskjøpere har råd og mulighet til å bo. Flere vi snakket med vil ha et område der alle føler seg 

velkomne, inkludert og hvor man kan møtes på tvers av bakgrunn, økonomi og alder.

Flere kulturelle og kunstneriske tilbud, samt aktiviteter, blir også etterspurt. Flere nevner behovet for et 

samfunnshus eller lignende, der det er mulig å bedrive ulike aktiviteter, i tillegg til å låne ut til tilstelninger som 

bursdag, bryllup etc.
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Verdier

Trosvikstranda er i dag et område med en rekke utfordringer, både knyttet til levekår og rus. 

Dette medfører at mange ikke benytter området i dag.

Flere som gav innspill til hvordan de ønsker at fremtidens Trosvikstranda skal være, snakket om 

overordnede verdier som området må representere og bevare, og da spesielt at det må være et 

område med plass til alle. Flere understreket at Trosvikstranda må være et sted der folk kan 

komme sammen på tvers av bakgrunn, kultur og livssituasjon. Som en Hanna (21) sa: «Et fristed 

for å møtes – i ånden til de utenlandske kulturer som bor her. Pluss rasistiske gamlinger som 

trenger nye impulser.» Mange av innspillene handler om at man må skape et tolerant område og 

samfunn som inkluderer alle, samt bidrar til integrering og samhandling. Som Edel sier: «En god 

sosial miks fører til sosial mobilitet».

Gjennom flere av innspillene får vi inntrykk av at det er en generasjonskonflikt mellom yngre 

og eldre, bl.a. gjennom beskrivelser om "rasistiske gamlinger" og "de eldre jager oss", samtidig 

som enkelte eldre kom med innspill om at de ønsket leiligheter uten barnefamilier og hadde 

fokus på kun seg selv som målgruppe. Et flertall vil derimot ha et barnevennlig og inkluderende 

område for alle.

Også verdier om å hjelpe hverandre og tilrettelegge for sosial kontakt går igjen. Flere drar fram 

det å ha et tilbud for eldre i byen. Et konkret innspill går på at det er et ønske om et «eldretun» 

der mer ressurssterke eldre, både materielt og helsemessig, har tilgang på tjenester, men også 

sosial kontakt. Innspillet omfatter også at studenter og/eller rusavhengige runder rehabilitering 

kan hjelpe eldre med praktiske ting, men også bidra til å skape meningsfylte hverdager.

«En god sosial miks fører 

til sosial mobilitet»

Fra In Search of Democracy 3.0 Fredrikstad 2022. 

Illustrasjon: Simen Langeland © Østfold Internasjonale Teater
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Felles aktiviteter og innendørsarealer

Gode fellesarealer er et savn fra flere. De ønsker at det skal finnes gode steder å møtes, med 

fellesaktiviteter både i nye boligbygg og i Mørkegården. Spesielt Mørkegården blir trukket frem 

som et eksempel på et hus som kan brukes som et åpent samfunnshus og huse forskjellige 

aktiviteter for store og små. Det kan brukes konkret til alt fra barnebursdag, atelier, bryllup, 

hobbykveld eller musikk. 

Folk uttrykker et håp om at utviklingen Trosvikstranda skal bidra til flere aktiviteter for barn, 

ungdom, voksne og eldre; gjerne steder der man kan være sammen på tvers av generasjoner. 

Spesielt aktivitetstilbud til ungdom blir dratt frem som nødvendig. Ungdom trenger et 

oppholdssted. Et av innspillene nevner spesifikt at man må ha aktiviteter som gjør området 

mindre skummelt. Av konkrete ting blir det foreslått keramikk-verksted, yogastudio, 

kunstkollektiv og et friluftsgalleri. Det er også et ønske om at flere skal komme inn i 

frivilligheten, og ha et sted der frivillige organisasjoner kan samles og engasjere nye frivillige. 

Som en sa: «Vi trenger en møteplass der man kan snakke med alle». 

Det er generelt et stort ønske fra mange om mer kunst, musikk og kultur i Fredrikstad. Tilbud om 

kreative «fag», musikkinnspilling og andre aktiviteter til barn og unge som ikke driver med idrett 

blir dratt frem som et ønsket tilbud.

Fra In Search of Democracy 3.0 Fredrikstad 2022. 

Illustrasjon: Katarina Caspersen © Østfold Internasjonale Teater
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Felles aktiviteter og innendørsarealer

Konkrete innspill
• Felles aktiviteter i nye boligbygg

• Åpent samfunnshus

• Yogastudio

• Friluftsgalleri

• Billie Eilish til Fredrikstad

• Keramikk-verksted

• Art makes people open up. Start with art then everuthing flows from there

• Aktivitetssenter/møteplass for eldre i samme bygg som studenter/unge voksne

• Utleielokaler for bryllup, konfirmasjon, dåp, studentkveld, ungdomsbursdag etc. 

• Samfunnshus

• Utested for 18-20-åringer

• Aktiviteter i gammel bebyggelse

Fra In Search of Democracy 3.0 Fredrikstad 2022. 

Illustrasjon: Kjersti Synneva Moen © Østfold Internasjonale Teater

16



Uteområder

Grøntområder/rekreasjon/beplantning 
Å ha god plass med mye grønt var viktig for veldig mange. Dagens 

Trosvikstranda blir beskrevet som et sted der det er mer plass og rom enn 

ellers i sentrum, som er noe folk setter pris på og ikke ønsker at skal 

forsvinne. Enkelte drar frem at det langs havnepromenaden er tett med 

restauranter før man kommer til Trosvikstranda, så å bevare en del av det åpne 

rommet ville være et fint avbrekk. 

Å bevare grøntområder, trær og busker, samt lage nye fine parker er innspill 

som flere vektlegger. Mange beskriver Fredrikstad i dag som et sted med for 

mye asfalt, parkeringsplasser, hundebæsj og søppel. De ønsker heller et 

grønnere og friere sted med gode rekreasjonsområder for barn og eldre. Som 

en person sa «byen tåler flere grøntområder!». Flere nevner at man må 

beholde trær, plante blomster og busker og skape grønne lunger i byen. 

Samlingssteder med benker (som referanse til «Plankebyen») eller andre 

sittemuligheter blir nevnt av flere, samt steder man kan ha piknik og nyte 

medbrakt mat og drikke. I tillegg er det en som nevner at han ønsker seg 

intime offentlige plasser som beskytter fra regn og snø. 

Det er mange forslag til hvordan man kan løse dette, i form av for eksempel 

felles takhage på nybygg, lengre promenader, nye parker og fontener, samt en 

botanisk hage. I tillegg er det to som enten ønsker seg urbane tretopphytter 

eller hus som kan stå på stylter, som kan ha grønne parker og blomster under 

seg. 

Overordnet er det flere som sier at Trosvikstranda er en flott plass der man 

ønsker å skape mer liv. Fra In Search of Democracy 3.0 Fredrikstad 2022. 

Illustrasjoner: Mats Sivertsen, Kjersti Synneva Moen og Simen Langeland© 

Østfold Internasjonale Teater 17



Uteområder

Strand og vann
Med en elv som går gjennom byen er det ikke overraskende at vann og forholdet til 

elven preger mange av innspillene som kommer fra folk. Mange tar opp at de skulle 

ønske det var mulighet for å bruke elven mer aktivt, men på grunn av forurensing 

og søppel er det i dag ikke mulig. Derfor nevnes det at elva må bli renere og at man 

må få mer fisk i elva. Mange ønsker seg et havnebasseng eller en bystrand der 

befolkningen i Fredrikstad får lett tilgang på offentlige badeplasser. Forslag om en 

strand med trapp ned i vannet, samt badstue, er noe av det folk vil ha. Generelt er 

det flere som nevner at elva må bli åpen og brukes mer. En sier han vil ha 

«muligheten for å gå rett ut i vannet her uten gjerde eller skilt som advarer». 

Ønsket om å bevare og utvikle båtkulturen blir også nevnt, blant annet gjennom et 

mangfold av båter i elva. 

Veumbekken
I Trosvikstranda Utvikling AS sitt planforslag, som ikke er behandlet av kommunen, 

er det et forslag om at Veumbekken gjenåpnes og at kantene langs Veumbekken 

tilgjengeliggjøres. Dette er et tema som flere engasjerer seg i. Kun en av 

innspillene er gitt i retning av å ikke rive hus for å få åpne Veumbekken, men flere 

tar til orde for at Veumbekken må åpnes, og at det burde anlegges en tursti med 

små broer over bekken. 

Fra In Search of Democracy 3.0 Fredrikstad 2022. 

Illustrasjon: Kjersti Synneva Moen © Østfold Internasjonale Teater
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Uteområder

Fra In Search of Democracy 3.0 Fredrikstad 2022.  Illustrasjoner: Katerina Caspersen og Mats Sivertsen © Østfold Internasjonale Teater 19



Uteområder

Konkrete innspill
• Bakgård til konserter, kunst og teater

• Kunst- og skulpturpark i byen

• Et utsiktstårn som er offentlig tilgjengelig, med fontene som base

• Urbane tretopphytter

• Botanisk hage

• Hus på stylter med boliger

• Skøytebane på vinteren

• En enkel utescene i et hjørne med tak over hodet

• Piknik-område hvor både unge og gamle kan være 

uten å ha penger

• Plankebyen –må ha benker

• Ta vare på trærne

• Bord og stoler man kan sette seg ned og møte folk

• Blomsterhage

• Turstier som er tilrettelagt for barnevogner, rullestoler og rullator

• Humlevennlig blomstereng på taket på bygningene

• Store insektshotell

• Klatrepyramider for barn 

• Hunde-lufteinnhegning og agilitybane

• Sandkasser 

• Mye grønt, trær å sitte under og små torgboder der det selges varme 

småretter og drikke

• Park og grøntområder

• Sitte-soner skjermet av vekster

• Julebelysning/trivselsbelysning

20

• Planter i store kasser

• Grøntareal med duetårn 

• Strand hvor sjøfuglene kan hvile og bade

• Et sted som er lagt til rette for mating av fugler

• Ikke bare plen, men blomstereng og insektshotell

• Gjøre korsepynten ved Brynhildsen om til naturreservat

• Gartneri og drivhus – noe man kan abonnere på å delta i

• Street-style kunst, sett at området rundt Trosvikstranda er litt ghetto

• Benker ved elva

• Bystrand som er åpen for alle

• En bro inspirert av Firenze med porthus på flankene

• Husbåter for studenter 

• Badstu

• Gjestehavn med båt

• Flere båtplasser

• Lag en promenade

• Åpne Veumbekken, og anlegge en tursti med små broer over bekken

• Ikke riv hus for å få opp Veumbekken

• Lag en elv ut i Glomma

• Benker på kanten av elva



Demografi og bebyggelse

Demografi
Det er et ønske om at ulike typer mennesker skal ha muligheten til å bo på Trosvikstranda. 

Spesifikt nevnes det ønske om å bygge billige og tilgjengelige boliger for nye familier, 

innvandrere og unge, samt aldersvennlige leiligheter for eldre som ønsker å bo tett på byen. 

Flere tar opp at de ønsker at barnefamilier må inn i byen og tilrettelegge både boliger om 

områder til å passe for barn og familier. Kun en sier at hen ønsker seg leiligheter uten barn 

og familier. Et av innspillene som kom var også å gjøre Fredrikstad til en studentby.

Bebyggelse
Flere som kom med innspill tar opp at de ikke ønsker tett bebyggelse, men å bevare mye av 

frirommet og luftigheten som er i dag. Noen nevner spesifikt at de ikke ønsker høye hus, i 

alle fall ikke som skjermer for utsikt til vannet eller at det ikke bygges for tett på elva. Det er 

et ønske om variasjon i bygg og flere farger.

Enkelte snakker om at må bevare noe av egenarten som byen har, at man derfor burde 

bygge mer i tegl og tre på grunn av «Plankebyen»-tilnavnet. Noen tar opp at man må bruke 

bygg som allerede fins for å bevare byens historie. Samtidig er det andre som mener man 

må jevne gamle industribygg med jorda og bygge mer urbant.

Flere av innspillene handler om byutvikling og hvordan byen planlegges. En snakker om at 

man må tenke helhetlig på utviklingen i byen, ikke bare bydel for bydel, slik at byen henger 

sammen. Det er et ønske at Trosvikstranda skal aktiveres mer slik som har skjedd på andre 

siden av elva, slik at tilbud brer seg i hele byen. Flere er opptatt av å ha aktive 

sentrumsområder og byrom, og ikke flere kjøpesentre. Det er et ønske om å bygge høye 

førsteetasjer med kultur, bakeri o.l., slik at man får en forlengelse av byen med butikker og 

restauranter, uten at Trosvikstranda er et område der byen «stopper».

Fra In Search of Democracy 3.0 

Fredrikstad 2022. 

Illustrasjon: Mats Sivertsen 

© Østfold Internasjonale Teater
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Demografi og bebyggelse

Konkrete innspill
• Aldersleiligheter

• Flotte og billige leiligheter for unge og innvandrere 

• Leiligheter uten barn og familier

• Gjør byen til en studentby

• Bygg nytt rådhus på Kråkerøy

• Helst ikke så mye endring

• Høye førsteetasjer med kultur og bakeri etc. nederst, og leiligheter 

oppover

• Riv Norsk teknisk porselensfabrikk

• Bygg bør ligge lengst mulig vekk fra elva

• Ikke ha for tett bebyggelse – bevare frirommet

• «Eldretun» med skjermede boenheter og fellesareal, med tilgang til 

helsehjelp, renhold, vaktmester og sosialisering

• Arkitektur med sjel, ikke bare glatte murvegger

• Bevare noe trebebyggelse

• Tak tilrettelagt for hekkende fugler

• 2-romsleiligheter på 30-50 kvm

• Bevar gammel bebyggelse f.o.m Slippen t.o.m Rebell + gateløpet med 

vernet hus og nabohus

Fra In Search of Democracy 3.0 

Fredrikstad 2022. 

Illustrasjon: Mads Johan Øgaard © 

Østfold Internasjonale Teater
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Fremkomstmuligheter

Under kulturnatt-arrangementet var det mange som kom syklende forbi og fortalte at de 

bruker den veien til å sykle hver dag. Flere av forbigående og syklende ønsket derfor å 

bevare dette som en naturlig ferdselsåre, og lage nye og bedre gang- og sykkelstier. Å 

skape en trygg, åpen og aktiv kaifront for både syklende og gående ble fremhevet av 

mange. De ønsker steder å gå tur og komme seg lett frem i byen. 

Kollektivtransport var også viktig for mange. Transport blir nevnt som en barriere; delvis 

fordi det koster for mye å ta kollektivtransport og delvis fordi det er for lite og dårlig 

offentlig transport i dag.

Enkelte kom forbi fra bobilparkeringen som ligger i nærheten av Trosvikstranda. De var 

opptatt at denne bobilparkeringen ble bevart og utviklet, da den lå tett på sentrum og 

bidro til at det var lett å ta i bruk tilbudene og næringslivet i byen.

Det er flere som nevner at de ikke ønsker flere parkeringsplasser, men heller færre biler i 

byen. Samtidig er det noen som nevner at det må bli flere parkeringsmuligheter. 
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Fremkomstmuligheter

Konkrete innspill
• Flytt ferjestoppen mot Fjeldberg (for der bor de eldre)

• Kort vei til kirken, kultur og butikker

• Fjern dumper i veien så jeg kan sykle 

• Bevare og utvikle bobilparkeringen på denne siden av elva

• Vil ikke ha parkeringsplasser

• For trange veier

• Minst mulig biltrafikk

• Ikke sett opp ting i veien for gående og syklende
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Tjenester og funksjoner 

Flere av innspillene som kom omhandlet hvilke tjenester og tilbud folk ønsket på 

Trosvikstranda. Et av forslagene som kommer er et tilbud der folk hjelper 

hverandre gjennom ulike tjenester, som frisør, regnskap, reparasjon, etc. 

Mange nevner at de ønsker blant annet mer plass til barer, kaféer, nærbutikker og 

små nisjebutikker. Et par ønsket gjerne et sted å kjøpe softis, da de i dag må helt 

til Sarpsborg for å kjøpe soft-is. Det er også et ønske om et kaférom hvor man 

også kan jobbe. I tillegg nevnes det at offentlige kulturinstitusjoner må være 

åpnere oftere og mer tilgjengelige for folk. 

Mange tar opp at de vil at barn og unge skal komme inn i byen og være en naturlig 

del av bybildet. Derfor blir det foreslått at det må flere barnehager og skoler inn i 

byen, samt at alle barn må få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Barn som 

kommer med innspill i løpet av dagen foreslår at man må ha flere plasser for å 

spille fotball, basketballbane og en svømmehall i nærheten. Et konkret forslag er 

et samlet sted som åpner tidlig på morgenen, der barn kan leke og det er et 

kommersielt tilbud til foreldre.

Med tanke på levekårsutfordringene og rusproblematikken i området er det flere 

som nevner tjenester og tilbud til folk som faller utenfor i samfunnet. Først og 

fremst er det et ønske om at kommunen skal være mer til stede, og må ut i gata. 

Kommunen må også tilby lavterskeltilbud i form av lege og psykolog. Flere nevner 

også et behov for et tilbud i form for gatemekling mellom ulike grupper og en 

«ghetto» med oppsyn, regler og normer.
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Tjenester og funksjoner

Konkrete innspill
• Helsestasjon for rusmisbrukere

• En nærmere svømmehall

• Fredrikstad kulturhistoriske museum

• Ukentlig om sommeren: MC-treff

• Jazz-klubb

• Få tilbake basketballbanen på skolen

• Godteributikker

• (Lydtett) techno-klubb

• En stor musikkscene med plass til 600 stykk, kombinert med mathall

• Softis og kanelboller 

• Et utested for unge mellom 18 og 20 år

• Grillplass

• Små nisjebutikker

• Kafe med torg – gjerne bokkafe og scene

• Spisested med vegetarmat

• Lese/studentkafé/lesesal hvor man kan sitte flere timer for å studere.

• Student-kontakttjeneste 

• Parkour-anlegg for ungdom/unge voksne

• Et sted barna kan leke inne/ute, samt et sted foreldre kan kjøpe kaffe, cava eller is –

som åpner tidlig

• Uteservering under åpen himmel og under tak

• Treningssenter

• Ferdigstille visningssenteret

• Et torg der lokale produsenter kan stå på lørdager
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