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Det ble lagt ut ark på alle bord med spørsmålene «Hva er viktig for å skape en attraktiv by?» og
«Hva skal til for at du bruker sentrum mer. I tillegg sto det på arkene en e-postadreese publikum
kunne bruke til å sende inn innspill i etterkant. Alle svarene er gjengitt i dette dokumentet. Det
kom inn to e-poster i etterkant av byutviklingskvelden og navnene på avsender av e-postene er
fjernet.

Hva er viktig for å skape en attraktiv by?

Boligområder som har møteplasser
Boliger med fellesfunksjoner (takterrasser m/ uteplass, grill, kjøkkenhage, f.eks)
Still krav til utbyggere i sentrumsnære områder om tomteutnyttelse – særlig der høye hus ikke
skygger for noen (inntil fjelvegger (Grønli, Huvik, Freberg))
Si nei til «døde» fasader som ikke gir liv i gata: Eksempel gamle kokkeskolen og
Hjertnespromenaden

Kultur
Bibliotek
Universitet

Høyskole (Jotun Nybyn, kan gjøres om til skole – bærekraftig!)

Gjør byen til et bra sted å bo for unge, voksne og gamle.

Et mangfoldig tilbud i kultur og opplevelser
Studentmijø
Gode møteplasser/byrom med positiv atmosfære
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Attraktive uterom
Bilfrie soner – gågater
Flere interessante niche-butikker (les opplevelser i semtrum – trenger billigere lokaler)

Arbeidsplasser, offentlige og private (kunnskapsbedrifter) → tiltrekker de urbane og yngre
Ferjene ut av sentrum. Biltrafikken fra ferjene må «rutes» om

Øst-vest trafikk kombinert med bru/flomsikring! Trafikken vekk og kontroll på vannet!

Ferjetrafikk m/ tilhørende biltrafikk ut av sentrum.

Sørge for en attraktiv kulturell infrastruktur. Flytt de offentlige tjenester (både kultur og annet) til
midten av sentrum. Lag «kultur-gate» fra Hjertnes ned til Strømbadet. Få bort ferga!! → Utvikle
dette området til fri ferdsel

En høyskole for videre utdanning

At barna/barnebarna kan leke trygt, mellom innkjøpene og et godt sted å slappe av mens
ungene leker samtidig som vi opplever kultur. Hilsen mor.
Vil dere også må huske på grønne områder når dere ønsker å fortette sentrum? Husk på alle
100-metersskogene 

Høyskole på Corneliussen mek!
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Mennesket i sentrum
Naturlige
«Unike», «personlige» butikker
Intime kulturarenaer og større scener
Åpne siktlinjer, bygninger med sjel og blomstrende grønne lunger med rom for aktivitet
Viktigst: HA EGEN IDENTITET!
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Hva skal til for at du bruker sentrum mer?
Avslutt timesparkering kl. 17 slik at man kan spise middag i byen uten å måtte flytte bilen
Sykehjem i sentrum! Tomta Jotun flytter fra: Det vil gjøre det lettere for gamle å besøke gamle –
og besøke sentrum samtidig
Bevar vakre bygg, f.eks de vakre murvillaene bak Kirkeparken

Gågater

Grøntarealer

Lokale butikker

Flere bruker byen mye allerede; Flere butikker med særpreg
Mer kreativ bruk av sentrum, arr. og aktivitet rundt handel. Gatearrangement f.eks
Rådhuset huser flest arbeidsplasser – snu det med inngang via Badeparken

Allerede positive innslag: Bakgården, kafé og konsert
Kurbadhagen og Thor Dahls gt
Handverkeren og iskrembaren
Strømbadet
Mer av denne type aktivitet i samspill
Lage klynger – restauranter, barer hvor folk trekker folk også på høst/vinter

Flere «møteplasser» i form av kulturarenaer spise/cafe. Spesialforretninger. Pusterom (benker,
grøntarealer) → Flere vil bruk sentrumsområdene.
Åpen, tilgjengelig havnefront. Attraktivitets-akse havnen - bysentrum

Mer tilbud etter arbeidstid ☺
Mer fokus på tilbud året rundt. Ikke bare en sommerby. Lavthengende frukt: Godt ryddede fortau
på vinteren 
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Bruker hver dag!

Gjør Verdensteateret om til et rusfritt ungdomssted (igjen). Kommunen trenger dette mer et sted
hvor voksne rockere søler øl. I samarbeid med Naper’n, selvsagt…
Innspill innsendt på epost etter møtet:
Hei,
Sender her inn en tanke som kom opp under Byutviklingskveld 1.9:
Sende «velkomsthilsen» i posten til alle nyinnflyttere til Sandefjord, for eksempel med litt nyttig
informasjon om hvor mange kan finne informasjon om bla.:
- Nyttige apper (SI, Renovasjon, m.fl?)
- Informasjon om hvor man finner god info om alt fra innbyggertjenester, tur-ruter, andre ting..
Er selv nyinnflyttet til Sandefjord, og synes det er en fryd å oppdage hva byen har å by på. En del praktisk
info om ting man ikke vet/praktikaliteter hadde det likevel vært behagelig å fått i posten (og det hadde
samtidig vært en positiv overraskelse å føle seg «fridd til» av kommunen som innflytter). ☺
Mvh [navn fjernet]

Hei og takk for en interessant kveld, bra dere la opp til noe sånt og ikke minst benytte nettopp
sentrum når det tross alt handler om sentrum og byen. Jeg fikk ikke tid til å svare på de to
spørsmålene denne kvelden, derfor sender jeg epost som beskrevet på lappene som ble utdelt
på bordene. Jeg vil samtidig skyte inn at de to spørsmålene henger veldig sammen, i alle fall for
min del, så jeg velger å svare på de som ett og samme spørsmål:
Hva er viktig for å skape en attraktiv by?
Hva skal til for at du bruker sentrum mer?
Få tilbake vannet i rennesteinen i den nye promenadegaten (Thor Dahls gate), men med bruk av
vannresirkulering.
Redusere biltrafikk rundt torvet og sentrum generelt mot mer fortausservering og utvidelse av
torvet ved å stenge av krysset fra Hjertnespromenaden/Jernbanealléen og oppover mot
Rådhusgata (mange myke trafikanter her), og videre begge retninger mot Storgata og Skolegata.
Storgata fra krysset ved Rådhusgata og opp til Christian Hvidts plass bør også bli stengt for
biltrafikk og gjøres om til gågate. Utvid gågata i Kongens gate også til å gjelde bort til
Dronningens gate siden det ligger såpass mange serveringssteder på nettopp den veistubben.
Svakere kveldslys på skjermen i promenadegaten (Thor Dahls gate), selv gps'skjermer får til
dette automatisk.
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Mer Kurbadhagestemning, de har gjort en særdeles bra jobb med å friske opp hele området og
på fine dager så frister det å sette seg ned enten i selve parken hos de eller rett utenfor i
promenadegaten for å høre på musikken fra de. Litt mer sånn avslappet stemning med palmer,
busker, trær, blomster, servering og god musikk.
Stillesoner (spesielt Badeparken). For all del, ikke bygg ut vakre Badeparken med enda mere ting
og tang. I en voksende by er det superviktig å ha denne stille oasen hvor man kan ta det med ro
og vi er heldige som har en slik stor sentrumspark. Lekeanlegget er dog godt brukt og et hyggelig
innslag.
Gi mindre bedrifter og små utsalgssteder flere muligheter i sentrum. De skaper trivsel. Flere små
lokale perler som f.eks Café Vintage, Mikrobakeriet, Fat og fe, New Use for å nevne noen. Grønn
mobil på Pindsle er også en fordel å ha i sentrum.
Flere trær og blomster for et grønnere sentrum, og ta vare på små grøntarealer.
Fokusere på gang- og sykkeltrafikk framfor biltrafikk.
Økt busstilbud, f.eks på kveldstid.
Bryggeområdet: tenk bryggen i Bergen, eller Tønsberg brygge med gamle sjøhus og hyggelige
serveringssteder og lett ankomst rundt det hele. Kilen Brygge prosjektet er en skam!, både for
befolkningen og utsikten, den slags monsterhus hører hjemme kun på Aker Brygge, ikke her.
Hva om stilen til de private sjøhusene innerst i havna kunne vært brukt videre f.eks?, eller for
den saks skyld, videreføre stilen fra Bjerggata?, bare i moderne og miljøvennlige materialer.
Tivolitomta kan på en måte også gjøres om til en park eller noe annet ved å legge
parkeringsplassene under bakken.
Vi trenger ikke flere matbutikker i byen!
Biblioteket er bra nok som det er, både bygg- og plasseringsmessig, kommunen kan heller skilte
bedre. F.eks kan det på torvet og ved jernbanestasjonen settes opp et sånt skilt med ulike
viktige retningsveier med avstand, litt som det gule som står på Dag Solstads plass.
Flere søppeldunker og askebegre rundt om, og at disse faktisk blir tømt i tide.
Billigere og mindre boliger, ikke alle er millionærer eller trenger så mye plass. Miljøvennlig
byggmateriale.
Og ikke minst, som burde vært en gyllen regel fra dag 1, jo lenger ned mot vannet, jo lavere
bygningsmasse, og omvendt. Sjøen og utsikten er tross alt for alle.
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Kunne Berggren fått et publikumsvennlig undervannsobservatorie ved bryggekanten sin f.eks?,
tenk så kult. Helt gratis selvfølgelig.
Sender også ved et bilde av et trafikklys på Island (beklager dårlig kvalitet), men kunne dette
vært noe å adoptert her?, koseligere å stoppe til i alle fall og det er jo bare positivt for
trafikksikkerheten.

Tenk grønt, tenk Sandefjord. Sette byen/kommunen på kartet ved å virkelig satse på grønne
verdier. Kan Oslo bli Europas miljøhovedstad, så kan Sandefjord også klare dette (om enn ikke
hovedstad)
Takk.
Mvh [navn fjernet]

