CAFÉSAMTALE OM BYUTVIKLING
RAPPORT FRA «FAMILIETID» HOS KIRKENS BYMISJON I SANDEFJORD
24.08.21
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1. INNLEDNING
I arbeidet med byutviklingsplanen for Sandefjord sentrum er barn og unges plass i sentrum pekt
på som et eget utredningstema.
For å innhente synspunkter om Sandefjord sentrum fra barnefamilier, arrangerte Kirkens
Bymisjon og Sandefjord kommune en cafédiaolog om Sandefjord sentrum under Kirkens
Bymisjons lokaler i Sandefjord 24. august 2021.
Denne rapporten oppsummerer tilbakemeldingene som kom inn til kommunen gjennom
arrangementet.

CAFÉSAMTALE OM BYUTVIKLING | RAMMER FOR ARRANGEMENTET | SANDEFJORD KOMMMUNE | 3

1. RAMMER FOR ARRANGEMENTET
Arrangementet ble gjennomført som en del arrangementet «Familietid» i Kirkens Bymisjons
lokaler Dronningens gate sentralt i Sandefjord sentrum en tirsdag ettermiddag.
Familietid er et fellesprosjekt mellom Kirkens bymisjon og Røde Kors, i partnerskap med
fylkeskommunen og samarbeid med Fjorden Sanitetsforening. Det er et møtested for
barnefamilier, hvor man kan bli kjent med andre, ha det hyggelig sammen og delta på aktiviteter
og turer. Tilbudet er gratis, inkludert måltider.
Under middagen ble spørreskjema delt ut. Fra slutten av middagen og i cirka en time var
prosjektleder for byutviklingsplanen til stede og svarte på spørsmål om byutviklingsplanen,
sentrum og spørsmålene og for generell samtale med deltakerne om temaet,

Lokalet der møtet ble arrangert
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2. DELTAKERE OG SPØRSMÅL
Cirka 20 personer deltok på arrangementet, både voksne og barn. 6 skjema ble levert inn.

På spørsmål om hva som menes med Sandefjord sentrum ble dette kartet med rød markering
vist deltakerne, samtidig som det ble presisert at ulike sandefjordinger har ulike oppfatninger av
hva som menes med sentrum.
Ikke alle deltakerne svarte på alle spørsmålene. Det ble presisert at det var frivillig å svare og at
man kunne svare på de spørsmålene man selv ønsket. Det fremgår av oppsummering av
innkomne svar hvilke spørsmål som i størst grad ble besvart og ikke.
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Selv om besvarelsene var anonyme, noterte prosjektleder noen fakta om respondentene. I
utgangspunktet var spørsmålene utformet slik at barn selv kunne svare. Hoveddelen av barna
som deltok på arrangementet var imidlrtid i en alder der det falt seg mer naturlig at foreldre
svarte. Formuleringen av enkelte av spørsmålene (spesielt spørsmål 7) ble dermed
uhensiktsmessig og følgelig i mindre grad enn de andre spørsmålene besvart. De seks
respondentene var:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Mor med 4 barn (3 av dem voksne, én femåring) bor på Gjekstad
Mor med 3 barn. Bor på Haukerød.
Jente, 10 år. Bor i sentrum.
Mor, to barn (3 og 7 år). Bor i sentrum
Besteforelder til småbarn. Bor på Breidablikk
Mor til femåring. Bor på Krokemoa

1. HVILKE STEDER I SENTRUM PLEIER DU Å VÆRE?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Hvaltorget og i parken
Hvaltorvet, Badeparken, skolegården på Byskolen
Badeparken, Hvaltorvet, Byparken, lekeplassen
Vi pleier å være i Paradegata, Bugårdsparken med barna
På lekeplassen i Badeparken og lekeplassen i gågata ved Kurbadhagen
Hvaltorvet, Parken

2. HVILKE STEDER I SENTRUM LIKER DU BEST OG BRUKER PÅ FRITIDEN?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Leke parken og skate parken
Hvaltorvet, Badeparken, Byskolen
Badeparken, Strømbadet
Brygga, Paradegata og Badeparken
Lekeplassene i spørsmål 1 og Hvaltorget
Lekeparken og Hvaltorvet

3. HVILKE STEDER I SENTRUM FØLER DU ER UTRYGT? STEDER DU AKTIVT
UNNGÅR
A.
B.
C.
D.

Nedenfor Park Hotell i parken
--------Sandefjord kurbad, Badeparken
Mange lekeplasser som er skitne og urene og hvor det oppholder seg mennesker som er
høylytte og kan skremme barna.
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E. –
F. –

4. HVA ØNSKER DU MER AV I SANDEFJORD?
A.
B.
C.
D.

Utvendig og innvendig svømmehall
Svømmehall i Badeparken, nedenfor Park Hotell med innvendig og utvendig basseng.
Flere lekeplasser, benker, drikkefontener
Mer aktiviteter for småbarn og parker hvor man kan slappe av og spise en lunsj uten
mange forstyrrelser. Flere lekeapparater tilpasset små barn. Inngjerdede lekeplasser
E. –
F. Basseng/svømmehall i Badeparken. Utvendig og innvendig basseng

5. HVA SYNES DU MANGLER I SENTRUM?
A. Bedre og større lekeplass som er fri for sneiper og alt gris som flyter rundt der nede
daglig.
B. Klatrevegg, mer utendørs aktiviteter. Flere sitteplasser i Badeparken, bord + benker.
C. Lekestativer, husker
D. Barselkaféer, eller kafeer for mødre/fedre i barsel, også møtesteder
E. –
F. Nye store lekeapparater

6. HVA SKAL TIL FOR Å GJØRE SENTRUM BEDRE FOR DEG?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Bilfri gågater da små barn blir fort distrahert av alt rundt som skjer og mye folk
Mere å finne på, aktiviteter
Røyking forbudt på lekeområder
–
–
Mere spennende ting å gjøre utenom shopping

7. HVORDAN SER DU FOR DEG SANDEFJORD NÅR DU BLIR UNGDOM?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

–
–
Renere, mer naturvennlig
–
–
-
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8. ØNSKER DU Å BO I SANDEFJORD NÅR DE BLIR VOKSEN? HVORFOR,
HVORFOR IKKE?
A. Ja helt klart. Flytter ikke ut av byen
B. Ja, elsker byen vår. Kort vei til båtene til Sverige, Danmark og Tyskland, kort vei til Oslo
og Kristiansand og til fltplassen. Mange strender.
C. Ja, fordi det er en koselig by. Jeg trives godt der, på skolen min og.
D. –
E. –
F. Jeg vil bo i Sandefjord hele livet fordi det er så fint i Sandefjord

9. ER DU STOLT AV BYEN? HVORFOR, HVORFOR IKKE?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ja
Ja, veldig stolt
Ja. Fin by, vi har holdt byen ren.
–
–
Jeg er stolt av byen

