Fellesskap i fjæra
I nabolagene Stangsåsen og Feskjærveien har det i lang tid vært et felles ønske om å få noen
aktivitetsapparater for barn på Feskjær. Dette med mål om å styrke samholdet i
nabolagene, bidra til at barna våre er mer aktive ute i friluft og dermed også får en
sterkere tilknytning til de flotte naturomgivelsene vi bor i.
På dette grunnlaget engasjerte Stangsåsen velforening og Feskjærveien velforening noen foreldre
fra begge velforeninger til å danne en arbeidsgruppe for prosjektet. Oppgaven til arbeidsgruppa var
å utarbeide en plan for lekeplassen på Feskjær, samt å søke om midler til prosjektet.
Feskjær er et kommunalt friområde. Kommunen har gjennom hele prosessen støttet
prosjektet. Det er Tønsberg kommune som vil stå for preparering av underlag, montering av apparater og videre vedlikehold av lekeplassen.
Sparebankstiftelsen støtter blant annet prosjekter som fremmer samhold i lokalmiljø og tiltak som
skaper gode møteplasser for barn og unge. Stiftelsen anså søknaden til Feskjærveien og Stangsåsen vel som et godt bidrag for å fremme samhold og tilhørighet for barn og unge. De har støttet
prosjektet med 300 000 kr. Det er vi veldig glade for!
Vi er heldige som får bo så tett på vakre Feskjær. Vårt viktigste mål for lekeplassen er å
styrke fellesskapet mellom oss som bor der. Derfor kalte vi prosjektet «Fellesskap i fjæra».
Alle medlemmer i begge velforeninger mottok denne informasjonsbrosjyren våren 2020, og blitt
oppfordret til å komme med forslag og innspill. Lenger ned kan du lese mer om prosessen og
aveiningene.
I denne brosjyren er de reviderte planene for ny lekeplass for Feskjær. Det har kommet inn gode
innspill og forslag til justeringer fra medlemmer i velforeningene. Noen av forslagene har ført til
endringer i planene, både med tanke på plassering og utforming.
Vennlig hilsen fra prosjektgruppa

Lekeplass på Feskjær
I planleggingsprosessen for lekeplassen på Feskjær er det lagt stor vekt på plassering og bevaring av de
naturlige omgivelsene.
Arbeidsgruppen har vurdert flere alternativer, og kommet frem til at en plassering i nordre ende øst for
toalettbygget er den beste løsningen. Arbeidsgruppen mener at området rundt «fjellknausen», den åpne
sletten og selve odden bør bevares slik den fremstår i dag.
Ved befaring har arbeidsgruppen beregnet seg frem til forslag for areal som kan benyttes uten at det i stor
grad vil påvirke siktlinjer og berøre områder som ønskes bevart. Arbeidsgruppen, sammen med kommunen
og utstyrsleverandør vil samarbeide om finjusteringer vedrørende areal og plassering av apparater.
Kort om argumentene:
•
•
•
•
•
•
•

Det er den løsningen som gir minst inngripen i nåværende naturomgivelser.
Det er den løsningen som i minst mulig grad forstyrrer siktlinjen til nærliggende naboer.
Det er den løsningen som i minst mulig grad vil forstyrre adkomst til Feskjærodden.
Det er nærhet til stranden for småbarnsfamilier.
Av trafikksikkerhetsmessige hensyn er det avstand til parkeringsplass og trafikkert vei for de minste.
Det vil ikke forstyrre nåværende aktivitet som fotball og volleyball.
Vi ønsker å samle apparatene, foruten Zipline som legges langs parkeringsplassen.

Skisse som viser valgte løsning. Som det fremkommer vil noe av
arealet være sikkerhetssoner til apparatene. Området vil ikke bli
kvadratisk, men sammenfalle med syrinbusken.

Andre områder
Under befaring på området er det sett på flere forslag for plassering, men disse er
forkastet.
Viser til foto for hvilke områder som har blitt diskutert.
1 - området er mye brukt av dagens badegjester og ville vært i siktlinje for mange av
beboerne. Tar bort noe av «skjærgårdfølelsen»
2 – dette området er mye brukt som friluftsområde og camping. «Knausen» gir et naturlig lekeapparat og er en naturperle på
Feskjærodden - bør ikke berøres.
3 – området er langt unna badeplassen.
Apparatene vil stå høyt i terrenget og være
ødeleggende for siktlinje mot Feskjærodden for mange.
Blå – viser foreslått område avsatt til lekeplass og Zipline

Apparatområdet
Sammen med kommunene har det vært et ønske om
å benytte materiale og underlag som er minst mulig
forstyrrende for naturen.
Det vil bli benyttet spesialsand under apparatene som
det er krav om. Kommunen anbefaler en naturlig
overgang fra gress til sand for å lette vedlikehold. Hvert
apparat har en sikkerhetssone som er markert på skisse.
Arbeidsgruppen var på befaring med kommunen
mandag 4. mai, og deres kommentarer punktvis:
• Kommunen støtter plassering, samt valg av antall og
type lekeapparater.
• Apparatene vil bli kjøpt inn og montert av kommunen
• Kommunen dekker eventuelle overskridelser av
budsjett
• Kommunen vil tilpasse plassering av apparatene for å
bruke minst mulig arealer.
• Kommunen ønsker avstand til parkering og vei av sikkerhetsmessige årsaker.
• Eventuelt nytt toalettbygg vil komme i tilknytning
pumpe/ el.hus
• Kommunen kan klargjøre for belysning, men vil
vurdere behovet før montering

Arbeidsgruppen mener at det utvalgte området egner
seg godt for målgruppen – småbarnsfamilier. Det kommer i liten konflikt med de andre aktivitetene, og har en
naturlig nærhet til strandområdet som benyttes flittigst
av småbarnsfamilier. Nåværende vegetasjon gir ly for
nordavind, og området er i dag lite benyttet av andre
badegjester. Det naturskjønne og åpne området mot
Feskjærodden blir i liten grad berørt, og en pent opparbeidet lekeplass vil være positivt for helhetsinntrykket.
Den valgte plasseringen av apparater og høyden på
apparatene gjør at siktlinje mot sjøen blir i minst mulig grad påvirket. Adkomst til toaletter vil i liten grad bli
hindret av plasseringen.
Valgt område vil komme i noe interessekonflikt med
kiterne, da de også benytter seg av ly som syrinbusken
gir. Nedgang mot stranden vil være som i dag.
Zipline (kabelbane) er et populært alternativ for litt
større barn (ca5-12 år). Plassering av denne er valgt til
langsgående (nord/sør) nedenfor parkeringsplassen og
utenfor naturlige nedganger. Med sikkerhetssone er
denne ca 25 meter lang, og høyden vil i liten grad ha
innvirkning på siktlinje etter opparbeiding av parkeringsplassen.

Apparater
Apparatene er levert av Claussen og Heyerdahl i Oslo.
De har vært på befaring og støtter arbeidsgruppens
valg av område.

Området vil fylles med spesialsand som vil gå i flukt
med dagens gressplen. Det er bestilt to benker som blir
fastmontert etter at øvrig montasje er fullført.

Arbeidsgruppen har ønsket, og gitt følgende kriterier for
valg av apparater:

Zipliner (kabelbane) er et fartsfylt og tidsriktig apparat
for barn fra 5-12 år. Lengden på kabel er 20 meter, og
krever 25 meter med sikkerhetsavstand. Konstruksjonen
er smal, og selv med 4 meter på det høyeste vil den ikke
være ruvende. Plassering på nedsiden av parkeringsplassen gjør at mye av høyden skjules.

• Maritimt tema og passe til omgivelsene
• Fremme fysisk aktivitet og lek for barn opp til
ungdomsskolealder
• Stimulere fin-og grovmotorikk, samt fantasi og
samhold
Claussen og Heyerdahl har lang erfaring med lekeplasser og aktivitetsplasser, og har kommet med flere forslag til hvilke apparater som er populære og tilfredsstiller ønsket fra arbeidsgruppen. Claussen og Heyerdahl
har leveringsavtale med kommunen.
Sparebankstiftelsen krav til prosjektet er at midlene benyttes til aktivitetsplassen for barn, og arbeidsgruppen
mener at vi med de utvalgte apparatene vil få en kreativt
og aktiv samlingsplass for barn opp til ungdomsskole.
Eldre barn vil fortsatt ha glede av de andre mulighetene
det er lagt til rette for på området.
Kort om valgte apparater:
• Husker i to forskjellige varianter. To vanlige husker og
et «rede». Av erfaring fra blant annet Volden skole vet vi
at «rede» er veldig populært, og vanlige husker går aldri
av mote.
• Viking (8061771) er et samleapparat som gir mange
muligheter fysisk og kreativt
• Karusell for fart om moro

Arbeidsgruppens forslag til apparater har en økonomisk
ramme som +/- benytter hele tilskuddet fra Sparebankstiftelsen – noe som ligger i deres retningslinjer.
Arbeidsgruppen har under hele prosessen vært i dialog med kommunen, som på sin side ønsker og støtter
forslaget til oppgraderingen av området deres. De vil så
langt det lar seg gjøre bidra med midler og arbeidskraft
for å realisere oppgraderingen. Det er besluttet at de
støtter prosjektet med kroner 100 000,-.
I praksis betyr det at Stangsåsen – og Feskjærveien
Vel betaler kommunen kroner 200 000,- til bruk ved
innkjøp av apparater og kroner 100 000,- for utgifter i
forbindelse med grunnarbeid og montering. Eventuelle uforutsette utgifter i forbindelse med dette arbeidet
dekker kommunen. Kommunen vil være ansvarlig for
vedlikehold.
Arbeidsgruppen har gjennomgått og svart ut de tilbakemeldinger som har kommet etter høringsrunden i
Stangsåsen- og Feskjærveien Vel i eget notat.
I en prosess med å anlegge lekeplass for de minst vil
det naturligvis være interessekonflikter fra flere hold.
Arbeidsgruppen har vurdert hvert innspill, og de har
vært viktig i utformingen av det endelige forslaget fra
arbeidsgruppen.

Til venstre:
Detaljer størrelse ”Viking”
Tegningene viser at
majoriteten av lekeapparatet vil
være i overkant av to meter, og
syrinbusken er over fire meter
på det høyeste.
Viser til 3D-illustrasjon under og
på side 4 for ytterligere
informasjon.

