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Medvirkning- plan for parker og byrom i Bodø sentrum 
 

Oppsummering av møter og workshoper- våren 2019. Medvirkningen er gjennomført som 

workshoper eller møter, avhengig av antall deltakere.  

 

Innhold 
 

Workshop med Bodø ungdomsråd       s. 2 

Møte med representanter fra råd for funksjonshemmede    s. 7 

Workshop med Bodø voksenopplæring       s. 9 

Åpen workshop          s.14 

Workshop om Gråholten friområde       s.20 
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Plan for parker og byrom.  
Oppsummering av innspill fra workshop med Bodø ungdomsråd 

29.mars 2019.  
 

Bakgrunn:  

Workshopen ble arrangert av Byplan med bakgrunn i pågående arbeid med plan for parker og 

byrom.  

1. Innledning: Byplan ved Ingvild Gabrielsen og Susanne D. Jomås innledet om bakgrunn, 

rammer og målsettinger for arbeidet. Plan for parker og byrom skal være en langsiktig plan 

for kommunens parker og byrom, og skal angi prioritering av områder.  

 

2. Workshop- Oppgave 1:  

 

Hvilke uteområder betyr noe for deg i Bodø? Hvilke områder bruker du?  

 Moloen 

 Området utenfor Stormen: sosialt, utsikt 

 Breivika: sol, bading, utsikt 

 Rensåsparken 

 Bodøsjøen turområde 

 Maskinisten 

 Geitvågen: bading, fisking, soling, sosialt, lekeplass 

 Løpsmarka fotballbane: trening, sosialt 

 Ved butikken: Saltstraumen 

 Soløyvannet: Bading, skøyting,  

 Brattenfjellet 

 Keiservarden: sykling, terrengsykling 

 Lysløypa: Hunstadtoppen, vanntårnet, Keiservarden 

 100-meterskogen  

 Vika, Misvær  

 Agermoen 

 

Workshop- Oppgave 2 og 3:  

Hvilke områder bruker dere eller betyr noe for dere innenfor dette området? Hvorfor? Kart på hvert 

bord- innenfor sentrum, planens avgrensning.  

Hvilke områder liker dere eventuelt ikke?  

Rensåsparken:  

 Bodøfølelse, lokalfølelse 

 Naturfølelse  
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 Godt å komme seg litt unna byen  

 Kjær park for de fleste i Bodø.  

 Ake om vinter  

 Frisbee og tur  

 Skatepark er artig 

 Fint for trening, savner flere treningsapparater.  

Mindre bra:  

 Litt mørkt og utrygt når det det mørkt ute 

 Skateanlegget er ødelagt, asfalt sprukket opp. Går ikke an å bruke for skating, brukes mest til 
sparkesykler og sykling  

 Mangler hage der innbyggerne selv kan dyrke.  
 
Moloen:  

 Fin plass å være  
 Møtested  
 Tenkeplass 
 Vakkert 
 Lett trim 
 Koselig med båter.  
 Fint å kjøpe vafler  
 Utsikt, ro  
 Morsomme skulpturer  
 Fint i all slags vær, kjenne på naturkreftene  
 Nærhet til havet.  
 

Havnepromenaden:  
 Vakkert 

 Trim 

 Båter 

Ved Stormen: 

 Bra sted å sitte utenfor biblioteket.  

 Fint 

 Rolig 
 Havet 

 
Kvartal 99:  

 Ser ut til å bli en veldig bra plass å være når parken er ferdig.  

  
Breivika:  

 Fint å grille  
 Tradisjon 
 Soling 
 Strand, fint at denne er relativt urørt  
 Badeplass  
 Vakkert 
 Ballspill, fotball 
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 Vindsurfing 
Mindre bra:  

 Mye måser  
 

Gråholten:  
 Finner på noe hvis man er kreativ  
 Akeområde  
 Familie 
 Natur  
 Sosialt 

 
Luftfartsmuseet  

 Fint med grøntområde her  
 Bra møteplass for familien 

 
Mindre bra:  

 Mye hundebæsj   
 Behov for mer grønt, sitteplasser  

 

Bankgata:  
 Fotballbane  
 Også fint område for langball  
 Fin plass å møtes  
 Parkour litt overalt  
 Åpent for alle  
 Sosialt 
 Frisk luft 

Mindre bra:  
 Lite aktivitet utenfor flerbrukshallen, kunne vært lagt til rette for sandvolleyball e.l.  

  

Aspåsen:  
 Utendørs trening.  

Mindre bra:  
 Kjedelig skolegård, skulle vært mer elementer for å holde folk i aktivitet  

 
Glasshuset:  

 Bra sted 
 Møteplass 
 Kulturtilbud, kino. Butikker.  

Mindre bra:  
 Mange som bruker rusmidler. Spesielt i helgene.  

 
Torget:  

 Statuen 
 

Zefyrhaugen:  
Mindre bra:  

 Mangler innhold, f.eks. hage der innbyggere kan ha dyrkningskasser  
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Anna Benoni/Bankgataparken:  

 Ubrukt potensiale, fin utsikt.  
 
 
Leif Jensons plass:  

 Bra sted å være.  

 
Gildeskålveien:  
Mindre bra:  

 Nedslitt og rølpete lekeplass.  
 
Rådhusparken, Solparken: 

 Hvalrossen 
Mindre bra:  

 Mye støy pga byggearbeid.  
 

Generelt for sentrum:  
 Mer lys i sentrum, områder kan føles utrygge  

 
Mangler park:  
Østbyen i området ved Småtindveien. Bypreg.  
 
Andre bra steder i sentrum:  
City nord, badeland 

 

Workshop- oppgave 4:  

Velg ut 4 bilder (av 16) ut fra hva dere ønsker å ha i Bodø sentrum.  

 

Bildene som de fire gruppene valgte ut: 
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Type byrom eller park som ble valgt:  

- Park med store grønne områder (4) 

- Byrom i gate med innslag av gress og benker (2) 

- Midlertidig byrom i gate med fleksibel bruk, sjakk (2) 

- Sykkel/parkour (2) 

- Sted å grille/grillplass (2) 

- Aktivitetspark/lekeplass 

- Byrom med kunst som har flere bruksområder 

- Uberørt natur 

- Dyrkingshage 
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Handlingsplan for parker og byrom   
  
Møte med representanter fra råd for funksjonshemmede, 25.mars 2019  
  
Tilstede: Merethe Aspenes, Svein Møllersen, Susanne Dale Jomaas, Ingvild Gabrielsen  

Innledning:  
Susanne informerte om bakgrunnen for planarbeidet, hva vi har gjort til nå og hva som er målet med 
planen. Vi informerte også om den videre prosessen og åpent møte vi skal arrangere 14.mai.  
Vi tok en gjennomgang av eksisterende parker og byrom i sentrumsområdet, viktige forbindelser 
mellom dem samt generelle problemstillinger knyttet til universell utforming.  

Generelle innspill:  
 Det er stort behov for flere benker. Både langs viktige ferdselsårer og i parker/byrom. For 
mange er dette svært viktig dersom man skal gå mellom viktige funksjoner. Eks. fra sykehuset til 
sentrum eller mellom city nord og sentrum. Også i sentrum er det lite benker.  
 Mange av de eksisterende rullestolrampene er ikke dimensjonert for moderne rullestoler 
siden disse er tyngre enn tidligere.  
 God belysning av parker og byrom samt forbindelser/ferdselsårer er viktig for alle grupper.   
 I områder med aktive velforeninger er det viktig å samarbeide med disse.  
 Viktig å bestemme hvor tilgjengelig områder skal være. Er stiene tilgjengelig for barnevogner 
kan man komme seg frem med manuell stol.  
 Skal det settes opp paviljong eller gapahuk er det viktig at de utformes og plasseres slik at 
det ikke blir tilholdssted for rus e.l.    
 Ledelinjer må være logiske, ikke gå i sikksakk.  
 Viktig at søppelbokser er synlige  
 Lyd i lyskryss.  

Innspill til ulike parker/byrom:  
 Luftfartsmuseet. Området har bra tilgjengelighet.   
 Krigsminnesmuseet. Sannsynligvis et bygg som ikke er tilgjengelig for alle.  
 Østbyen skole. Jobbes med planer for utvidelse/renovering av skole og uteområde.  
 Rensåsparken. Skummel for synshemmede, vanskelig å få oversikt over hvor det er aktivitet 
og hvor det er trygt å gå. Behov for bedre lys samt tydeligere skille mellom hvor det er aktivitet 
og hvor det er trygt å gå. For mye aktivitet for å gå med førerhund.   
 Anna Benoni. Deler av parken er tilgjengelig for alle.   
 Aspåsen skole. Skal uteområdene oppgraderes i forbindelse med renovering av skolen.  
 Aspmyra. Behov for å oppgradere stier og gjøre området mer tilgjengelig.   
 Gildeskålveien. Forfallent og dårlig vedlikeholdt. Tilfredsstiller det tekniske krav?  
 Gråholten. Behov for oppgradering. Ballbane gjengrodd. Velforening har rydda skog.  
 Breivika. Mange meninger om hvordan området skal brukes og utvikles. Fint areal som har 
stort potensial. Viktig med en god prosess her.  
 St. Eystein. Ganske lukka område i dag, usikkert om det benyttes utover skoledagen.  
 Bispehaugen. Mye brukt uteområde.  
 Havnepromenaden. Fint område, mange benker, godt tilrettelagt.   
 Torget. Få bort paviljonger. Behov for bedre ledelinjer.  

Viktige traseer for gående og syklende:  
 Separering av gående og syklende er viktig. I dag føles endel gater utrygge for gående da 
syklister har stor fart. Sykkelfelt i flere gater, viktig med god merking (eks. skille på farge) 
og ledelinjer slik at dette blir tydelig.  
 Håkon 7. gate er viktig gate for gående og syklende. Bør begrense parkering til en side av 
gata på strekningen fra Aspmyra og vestover da det er uoversiktlig i dag.  
 Tilrettelegge viktige ruter for gående/syklende:  
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o Eks. city nord-sentrum. Gamle riksevei gjennom deler av Rensåsparken og 
ned Prinsesgate? Evt. annen trase.  
o Torvgata  
o Hernesveien  
o Olav V. gate  
o Hålogalandsgata   

 Kan man male i gater i sommerhalvåret? Eks. merke «til sentrum» ned Hernesveien.  
   

Oppsummering  
Vi tar med oss innspillene i videre prosess med handlingsplan for parker og byrom. Endel av 
innspillene ligger utenfor det handlingsplanen skal inneholde. De er allikevel tatt med i denne 
oppsummeringen.   
Vi vil ellers oppfordre representanter fra rådet til å delta på åpent møte om temaet 14. mai. Mer 
informasjon om dette møtet sendes ut etterhvert.  
  
Referent: Ingvild Gabrielsen   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Workshop – parker og byrom i sentrum – 12. juni 2019 
 

Workshop med 7 elever på Bodø voksenopplæring samt inspektør 

Fra byplan: Susanne og Ingvild 

Generelle innspill 
Flere liker godt city nord og glasshuset. Fine aktiviteter der (eks. sjørøverbåt), møteplass og ly for 

vær og vind. 

Bussholdeplasser ved sentrale områder bør ha større busskur med tak.  

Bruker mest sentrum og Bankgata.  

Hva er bra med parker og byrom i Bodø?    
- Går tur 

- Møter venner 

- Griller 

- Fisker 

- Spiller fotball og volleyball 

- Har med barn på lekeplass. 

- Fint med grøntområder 

- Naturen 

- Havet 

- Fine blomster i sentrum 

Hva er mindre bra med parker og byrom i Bodø? 
- Lite sitteplasser 

- Kaldt og mye vind 

- Kjedelige lekeplasser. 

- Lite variasjon 

- Lite aktivitet for ungdommer 

-  

Hva skal til for at dere skal bruke parkene og byrommene i sentrum mer? 
- Muligheter for mer aktivitet, eks. ballspill (ikke bare fotball), attraktive lekeplasser for barn i 

alle aldre,  

- Flere benker og sittegrupper – flere møteplasser 

- Grillplasser 

- Områder med vann, andedam, fontene e.l. 

- Små kiosker, kafeer med salg av kaffe pølse og is. 

- Mindre steder for basket og fotball (ikke organisert) 

- Fiskeplasser 

- Møtesteder for ungdommer (der de kan være litt for seg selv uten å forstyrre andre). Viktig 

med gratis  

- Treningsapparater 

- Tennis 

- Mer aktivitet  

- Mer variasjon 
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- Værskydd 

- Områder for bading og svømming 

- Flere festivaler og åpne arrangementer 

- Hengekøyer 

- Områder for hundelufting og hundetrening.  

 

Innspill knyttet til ulike parker og byrom i byen 
Rensåsen 

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Går gjennom Natur Bruker parken lite Toaletter 

Lekeplass  Kjedelig lekeplass Flere sitteplasser og muligheter for 
grill og soling 

Griller   Gapahuk med bålplass   

Sykler gjennom   Vannelement 

   Kiosk/kafe 

   Belysning 

   Ballspill 

   Kultur/eventyrløype. 
Historiefortelling 

 

Bankgata    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Fotball    

Volleyball    

 

 

Torget (Nedre og øvre torg) 

Bruk  Bra Dårlig Ønsker 

Lekeplasser Digital lekepark er bra Kaldt å sitte på 
betongbenk 

Mer lek og aktivitet, 
trebenker (ikke betong) 

Benker – spiser 
is i sola 

Små barn leker i Kongeparken, 
sklir og klatrer på grønne dingser 

 Enklere å ta i bruk det 
offentlige rom til å 
selge kaffe og/eller vise 
frem kunst og 
hobbyprosjekter  

Møteplass Kongeparken  Benker til å sitte på slik 
at man kan se havet 
(utsikt) 

Lek i 
Kongeparken 

Fine blomster  Informasjon til turister 
der turistene også kan 
gi feedback om Bodø 

Rådhusparken/Solparken    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Nei (anleggsplass de siste årene)    
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Den digitale 
lekeplassen  

  Norskoppgaver 
(språktrening) til den 
digitale lekeplassen.  

 

Leif Jønssons plass (flere kjente ikke til området) 

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Tar med barn dit Super plass for barn   

    

 

Bispegården (kjente ikke til området) 

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

    

 

Gråholten (kjente ikke til området) 

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

    

    

 

 

Breivika    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Går tur Fint å være ved havet  Kjedelig 
lekeplass 

Flere og mer attraktive 
grillplasser  

Griller Stille plass  Flere og mer attraktive 
benker med bord 

Fin plass for å se på 
fly 

  Informasjon om gravstøtter 
– hva er dette 

   Dele opp det Pelle Molins 
plass mer 

   Minigolf 

   Bålpanne 

   Balløkke 

   Hengekøye 

   Fotball 

 

Luftfartsmuseet (kjente ikke til området)   

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Kun museet, aldri 
uteområdene 

Stort potensiale i 
uteområdene 

 Mer bruk av området.  

   Aktivitet 

 

 

Østbyen skole    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Lekeområdene    

Ballbinger    
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Gågata øst    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

    

 

Hundholmen    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

   Grøntområder 

   Benker og sittegrupper 

   Aktivitet for alle aldre (eks. bilde midl. 
Byrom samt parkour, sykler e.l.) 

 

Molo/havnepromenade 

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Går tur Fint med havet   

Være på Sandkaia Utsikt   

Bruker dette mye.  Stille og rolig   

Leser bok her.     

    

 

Bildeoppgave 

 
Valgt av begge gruppene. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valgt av 1 gruppe 
 

Valgt av 1 gruppe 
 

Valgt av begge grupper 
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Valgt av begge gruppene. 
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Workshop – parker og byrom i sentrum - 14.mai 
 

Fremmøtte: 10 stk  

Generelle innspill 
 

Hva er bra med parker og byrom i Bodø?    
- Blomster. Veldig mye fin beplantning i parker og byrom 

- At parkene brukes til konserter 

Hva er mindre bra med parker og byrom i Bodø? 
- Lite for barn i parker og byrom.  

- Mye grønn plen - innbyr ikke til aktivitet. 

o Er det lov å gå her? Er det lov å ligge her? Behov for mer rom. 

- Lite trær i sentrum 

- Lite sitteplasser i le  

Hva skal til for at dere skal bruke parkene og byrommene i sentrum mer? 
- Tilrettelegge mer for eldre, ikke bare unge og spreke mennesker. 

- Tilby at parkene kan brukes til små og store arrangement 

- Flyttbare planter og plantekasser for å skape mer liv. 

- Mer for barn. Vil barn til parkene kommer de voksne også, eks skøyteis, klatrestativer 

- Mindre flater og mer rom i parkene, rom for ly og for ulike aktiviteter. 

- Få opp mer informasjon om historien til byen. Ta vare på historien og skape ny historie. 

o Kan man bruke app (jf. prosjekt til museet) koble historie til parker/byrom i Bodø.  

o Få frem at Bodø er en havneby. 

- Mer kunst, installasjoner og skulpturer, gjerne moderne installasjoner. 

o Skulpturer o.l. eks Anna benoni 

o Samle oversikt over kunst i sentrum: gatekunst, skulpturer o.l., bør være mulig å gå 

på nettet eller via app for å få en oversikt over alt som finnes.  

- Vær og vind er et viktig moment i Bodø:  

o Overbygg sånn at områdene kan brukes i dårlig være. Eks. bie- og plantevennlige 

små «glasshus» man kan sitte i når det blåser. 

o Ly for vind - Bodøbenken. Er ikke denne laget bør den lages, ly for vind og regn. 

o Solgangen er også viktig. Gode uteplasser bør ha gode solforhold 

- Ønsker paviljonger – alle byer har dette. Bodø har mistet sine paviljonger. 

- Pene benker og sitteplasser der man kan sitte, møtes og spise lunsj. Også benker langs gater 

der man kan hvile. 

- Mange nye boliger for eldre i sentrum. Disse trenger steder å gå til: parker med blomster og 

beplantning, møteplasser med benker og sitteplasser, springvann. 

- Drivkasser med nyttevekster – lov å «stjele». Bærbusker isteden for prydbusker 

- Møteplasser og aktivitet gjennom hele året, eks. julemarked, soppkontroll, gløgg o.l. 

- Steder for rekreasjon og refleksjon. 

- Sildrende vann 
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Forslag til forvaltning og løsninger 
- Vennegrupper for noen parker/grøntområder. Eks. de som ønsker skulptur av Anna Benoni 

- Utnytte de eldre i byen for å bidra med historisk informasjon og historier til vandring.no   

- Kan man etablere frivillighetsgrupper for vedlikehold av parker og byrom – eks. luking. 

- Kan BUA låne ut utstyr til gatesjakk, bordtennis, skøyting og andre byaktiviteter? 

Innspill knyttet til ulike parker og byrom i byen 
Anna Benoni/Bankgataparken 

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 
Sitter på benker og 
trapper. 

Nederste del av parken 
er oppgradert og fin 

Liker ikke kunsten – 
4 steinballer 

Skulptur av Anna 
Benoni - historie 

Nyter blomster  Savner fontene Skulle ønske parken 
kunne brukes mer 

Ungdommer soler seg    

 

Rensåsen 

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Aking om 
vinteren 

Akebakken Nedslitt – behov for 
oppgradering 

Toaletter 

Skatepark Stort turområde Lite å gjøre for små barna (under 
5 år) 

Flere akeområder 
(farlig for de minste) 

Turområde Frisbeegolf Ta bort noe av parkeringa ved 
taxi og ha parkering langs veien 
istedet, tydeliggjøre snarvei i den 
sørlige delen av plassen. 

Gapahuk med bålplass  
og faste grillsteder 

Løper og går tur Turveier Savner bassenget Flere benker og bord 

Nyttårsaften Stort potensial  Noe som drar familier 
dit hele året 

Parkenfestivalen   Belysning 

   Vannlek, basseng 

   Mer beplantning 

   Balanseleker 

   Tilrettelegge for barn 

   Kafe 

    

 

Bankgata    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Går på skøyter Blir bra med skatepark   

Fotball    

Rådhusparken/Solparken    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Går gjennom området Fint pusterom midt i 
byen 

Savner paviljongen, 
savner den gamle som 
var der etter krigen 

Paviljong tilbake 

Klatre på hvalrossen Mye historie knyttet 
til hvalrossen 

 Flere lune plasser 
å sitte 

Spiser lunsj der i fint vær Fin badeplass  Gapahuk/bålplass 
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Torget (Nedre og øvre torg) 

Bruk  Bra Dårlig Ønsker 

 Aktivitetsskapende 
skulptur 

Behov for lekeapparat 
e.l. for mindre barn på 
torget 

Lekeplass på Nedre torg (eks. 
lekepark v/Oljemuseet i Stavanger) 

 Lekepark er bra for 
større barn 

Nedre torg er trist – 
bilens premisser 

Utsmykning, eks. av Are Andreassen 

 Lite attraksjoner  Liten scene 

   Servering 

   

 

 

Leif Jenssons plass    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Drar dit med 
barnebarn 

Super plass   

 Attraksjon da det er få 
sånne steder i byen 

  

 

Bispegården    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

 Fin for de minste   

 

Gråholten    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Skibakke    

    

Østbyen skole    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Lekeområdene    

Går på skøyter    
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Snorres Plass    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Brukes av barnehager Fin park Lite å finne på Mer familievennlig 

Fotball    

Bading i basseng (borte nå)    

 

Breivika    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Går tur Fint å være ved havet  Mangler 
attraksjoner 

Flere grillplasser for 
utemiddag 

Lufter hund Bystrand 
 

Store flater – må 
deles inn. 
 

Flere benker med bord 

St. Hans aften   Kunstprosjekt med moderne 
skulpturer/installasjoner? 

Bading og lek på 
stranda 

  Bodøbenken – dreibar med 
skydd for vær og vind 

Ballspill   Skiting og informasjon 
knyttet til gravminner 

Fine sommerkvelder    

Tur i fjæra    

 

Luftfartsmuseet    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Kun museet, aldri 
uteområdene 

potensialet Ingenting 
å gjøre 

Benker 
 

   Hva skal skje på «kald-krig»- tomta 
når flymuseet får anlegg 96? 

 

Gågata øst    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

 Fint rom ved ørna 
Nordlandsbanken 

  

 

 

Hundholmen    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

   Koble historien til området.  

  Må rydde 
rundt 
skulptur 

Markere Hundholmen plass og 
historien da Bodø ble by med en stor 
båt som barn kan leke i. 

Zefyrhaugen    

Bruk av området Bra Dårlig Ønsker 

Snarvei til byen Flere barnehager i området, 
burde kunne dra hit mer. 

Avglemt grønn lunge 
 

 

Akebakke    



19 
 

   

 

 

Molo/havnepromenade 

Bruk av 
området 

Bra Dårlig Ønsker 

Går tur Fine benker   

Kjøper reker og 
is 

Bra med 
uteservering 
i Moloveien 

 

 
   Sette bygg langs havet på søyler for å slippe inn synet 

av havet. 

   Lede sjø inn mellom gatene 

   Flere benker 

 

Bildeoppgave 

 
Valgt av 1 gruppe. 

- Viser romdeling 

Valgt av 1 gruppa 
- Viser skulpturer som et samlende sted 
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Valgt av 2 grupper 
- Viser dyrkning i byen 
- Stor interesse for dette i Bodø 

(samarbeid andelslandbruk) 

 
Valgt av 3 grupper 

- Aktivitet for alle aldre: sjakk, klatring 
- Mye kan lages av lite 

 
Valgt av 1 gruppe 

- Viser nærhet til sjøen 

 
Valgt av 1 gruppe 

- Møteplass med mulighet for bål 
- Naturen inn i byrommet 

Valgt av 1 gruppe 
- Soling i parken -  hvorfor er det 

ikke vanlig i Bodø? 

 
Valgt av 1 gruppe 

- Flyttbare benker og blomster – enkelt tiltak 

 

 
Valgt av 1 gruppe 

- Variert aktivitet for alle aldersgrupper 
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Oppsummering - workshop om Gråholten - 13.juni 2019  

12 deltakere  
 

1. Hva er Gråholten for deg?  
 

Utsiktspunkt 
 

Et litt forsømt 
sted 

Fotballbane  
 

Lek med 
barnebarn 

Lek  
 

Positive aktiviteter 
for befolkningen 
 

Turområde 
 

Bunkersen- 
beredskap 
 

Natur og fugleliv 
 

Lek og 
spennende 
opplevelser 

Stedet for 
bruktutsalg, 
loppemarked i 
vestbyen 

Friområde med 
god utsikt 
 

Flyplassen 
 

Skog  
 

Naturområde 
for barn 
 

Glede for alle 
 

Mitt 
nærmiljøanlegg 

Anleggsområde 
 

Naturparkområde 
 

Topptur for 
ungene 

Rekreasjonsområde 
(ved oppgradering)  

Utsikt 
 

Et område med 
potensiale 

Familiepark med 
akebakke 

“Slipp ungene 
fri”-plass 

Kveldsmat på 
toppen 

Pusterom i 
hverdagen 

Mulighetens 
område for 
allmennheten 

Akebakke 
 

Område for 
ungene 
 

Samhold  
 

Uteområde for 
store og små 

   

 

2. Hva bruker du/dere Gråholten til i dag?  

 Grilling 

 Turområde 

 Sosialt, treffe andre 

 Aking 

 Søppelplukking 

 Kveldsmat 

 Kveldstur 

 Kaffestopp 

 Utsikt 

 Trimtur 

 Fri lek 

 Loppemarked 

 Hundelufting 

 Snarvei 

Tidligere bruk: St.hans, nyttårsfeiring, barnehager, hoppbakke 

3a. Hva er bra med Gråholten?  

 Natur 

 Rolig 

 Frittliggende  
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 Utsikt 

 Stort 

 Urørt 

 Litt skog 

 Variasjon 

 Akebakke 

 Tilfluktsrom 

 Beliggenheten 

 Fotballbane 

 Offentlig område 

 Friområde 

 Kupert 

 Fri lek 

 Uorganisert aktivitet 

 Lite trafikk 

 Glede for barn/familie 

3b. Hva er mindre bra med Gråholten?  

 Riggområder 

 Gjengrodd 

 Ufremkommelig 

 Hundeskit 

 Tromsøpalme 

 Overgrodd 

 Myr 

 Søppel 

 Mangler samlingspunkt 

 Nedslitt fotballbane 

 Hageavfall 

 Forfalt 

 Lite tilrettelagte stier 

 Anleggsvirksomhet 

 Ikke vedlikeholdt 

 

4. Kartoppgave 
Innspill som omfatter hele området 

- Turløype gjennom hele Gråholten (to ulike forslag, se bilder under). Vil komme mange til 

gode og er ikke et veldig kostbart tiltak. Kan brukes til jogging, hundelufting, sykling og 

skigåing (alternativ til Bestemorenga for de minste). Rullestolvennlig. Kan kombineres med 

frisbeegolf. Vestbyen er den eneste bydelen som ikke har nærhet til marka og stinettet der.  

- Tuftepark, parkour, sandvolleyball 

- Søppelbøtter og hundeposestativ ved innfallsporter til Gråholten. 

- Viktig at områdene som brukes til rigg blir tilbakeført til friområde. 
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Fotballbane 

Bruk av området i dag Bra med området Mindre bra Ønsker for området 

   Ny fotballbane 

   Allaktivitetsbane, eks. basket 

   Nytt dekke, helst gress 

   Nytt gjerde 
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Akebakke og utsiktspunkt 

Bruk av området i dag Bra med området Mindre 
bra 

Ønsker for området 

Topptur Utsiktspunkt  Stor gapahuk 

Grilling Ake- og skiaktiviteter  Grill- og bålplass 

Møteplass   Bedre lysanlegg og flytte lysstolpe 

Akebakke   Klatrepark ved Bunkersutgangen 
(naturlig klatrevegg) 

Skilek   Benker og bord 

   Wifi 

   Klippe gress på toppen 

   Tuftepark (100x200 m) 

   Parkour (100x200 m) 

   Minigolf (100x200 m) 

   Sandvollyball (40x90 m) 

   Chip and putt (100x200 m) 

 

Skogsområde 

Bruk av området i dag Bra med området Mindre bra Ønsker for området 

   Tilrettelegge for 
skogslek, eks. 
balansetau el 
klatrenett 

   Skogsløype (alternativ 
til akebakken) 

   Terrengsykkel-løype, 
BMX 

   Skytegropene 
oppgraderes til 
gjemmeplass 

 

Myra 

Bruk av området i dag Bra med området Mindre bra Ønsker for området 

   Golf  

   Plante trær 

   Dyrking (barnehager) 

   Sykkelløype mot vest 

   Hundelufteområde, 
trening 

 

 

 

 

 

 


