Protokoll fra Barn og unges
bystyre 2018
22.november 2018 i bystyresalen,
Sandnes Rådhus

Dette var 22. gang BUBS ble arrangert i Sandnes.
Møtet ble ledet av Ordfører Stanley Wirak.
Ung ordfører Sanna Rana representerte Sandnes unge
bystyre, og var varaordfører for dagen.

Stanley Wirak og Sanna Rana. Foto: Frode Olsen, Sandnesposten

Nina Osland, rådgiver i Kultur, gikk gjennom praktisk
informasjon.
Kunstnerisk innslag: Mathilde Jørstad fremførte egen
(oversatt) versjon av «Make you feel my love», og en
egenskrevet låt med sang og piano.

Fra administrasjonen deltok:
Bodil Sivertsen, rådmann
Liv M.R. Pedersen, rådgiver Kultur (arrangør BUBS)
Roald Brekke, rådgiver Kultur (arrangør BUBS)
Nina Osland, rådgiver Kultur (arrangør BUBS)
Gry Mattingsdal, konsulent Kultur
Silje Espeland, konsulent Kultur
Reidar Johannesen, UngiSandnes.com Kultur
Solveig Engelsen, UngiSandnes.com Kultur
Pål Larsson, kommunaldirektør Oppvekst skole
Birthe Holm, for kommunaldirektør Oppvekst
Leif Aarthun Ims, kommunaldirektør Teknisk
Ane K. Rostrup, virksomhetsleder Park, idrett og vei
Leif Arne Th. Andreassen, forvaltningssjef Sandnes
Eiendom KF
Gorm Lybeck Kjernli, rådgiver Samfunnsplan
Håkon Auglend, senioringeniør Plan
Jan Vegard Knutsen, virksomhetsleder Budsjett og
analyse
Politikere:
Ragnvald Erga (Ap)
Leiv Rune Mjølsnes (H)
Heidi Bjerga (SV)
Inger Lise Erga (FRP)
Julian F. Osorio (V)
Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp)
Erlend Kristensen (MDG)
Oddny Helen Turøy (KRF)
Fra Sandnes unge bystyre møtte:
Sanna Rana
Anna Grøsvik Fosse
Hanne Andersen
Joakim Neresen
Jørgen Ødegård
Vetle Andersen

Foto: Frode Olsen, Sandnesposten
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BUBS - representanter 2018
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Elevrepresentant
Charlotte Oftedal
Tobias Nupen
Oliver Varland Heien
Victoria Reianes
Ella Solveig Cullum
Hanna Grub
Jenny Kristine R. Møller-Nilsen
Sergei Mimic
Thea Eriksen
Vegard Trondal Nedrebø
Eirik Wathne
Zac Navarro Gramstad
Espen Børve
Fiona Gashi
Anders Dahle
Martinius Hølland Usken
Gisle Lie-Ersdal
Levi Sandblost
Baztian Wettergren
Fredrik Steinsland
Lars Melvær Wiig
Rebekka Urstad
Maiken Buljo
Maria Øglend
Sanne H Nielsen
Toralf Auestad
Elias Boganes
Marianna Pirela
Selma Kolflåth
Vilde Mærli
Andreas Fonnes Shoopp
Ellen Mathea Høines
Ina Hamre
Vibeke Fjogstad Kvalbein
Jakub Lukasiewicz
Maria Fjelde
Ingvil Maudal
Karianne Wiik Daae
Eline Kristinsdottir Olsborg
Kristin Gjøseter Knutsen

Skole
Buggeland skole
Buggeland skole
Ganddal skole
Ganddal skole
Malmheim skole
Malmheim skole
Smeaheia skole
Smeaheia skole
Bogafjell skole
Bogafjell skole
Hana
Hana
Høle Barne og Ungdomsskule
Høle Barne og Ungdomsskule
Sørbø skole
Sørbø skole
Trones skole
Trones skole
Aspervika skole
Aspervika skole
Austrått skole
Austrått skole
Kyrkjevollen skole
Kyrkjevollen skole
Sviland
Sviland
Hommersåk skole
Hommersåk skole
Iglemyr skole
Iglemyr skole
Lura skole
Lura skole
Sandved skole
Sandved skole
Figgjo skole
Figgjo skole
Maudland skole
Maudland skole
Porsholen Skole
Porsholen Skole

Gruppe
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Nicholas Sandvik
Sina Mortensen
Regine Riveland Vik
Tomine Espedal Strand
Hanna June Haugvaldsstad Holten
Vegard Urstad
Lise Ims
Niklas Wiik Gilje
Adrian Vagle Otterøen
Vanessa Linjord
Christin Bertelsen
Isabella Scigliano
Tiril Stangeland
Milla Sofie Hansen
Jogbina Lambotharan
Jonas Røvik
Anette Skår
Rikke Johnsen Egeland
Daniel Robert Hausken
Lisa Olsson
Maria Gulbrandsen
Veronica Søyland Storeng
Eva Siza Salgado Markhus
Jannatul Firdaus Ibrahim
Astrid Marie W. Lindeland
Karen Nitoiu
Kristoffer Sola
Vilde Amalie Klaussen

Stangeland skole
Stangeland skole
Høle barne- og ungdomsskule
Høle barne- og ungdomsskule
Høyland ungdomsskole
Høyland ungdomsskole
Riska ungdomsskole
Riska ungdomsskole
Øygard Ungdomsskole
Øygard Ungdomsskole
Giske
Giske
Lundehaugen ungdomsskole
Lundehaugen ungdomsskole
Lurahammaren ungdomsskole
Lurahammaren ungdomsskole
Skeiene ungdomsskole
Skeiene ungdomsskole
Sandnes Friskole
Sandnes Friskole
Sandnes Friskole
Sandnes Friskole
Sandnes International School
Sandnes International School
Tryggheim Forus
Tryggheim Forus
WANG Ung Sandnes
WANG Ung Sandnes

5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Foto: Frode Olsen, Sandnesposten
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Sak 1: Barnas humanitære fond
BUBS gir tilsvarende kommunens innbyggertall til ett humanitært formål, og det prosjektet som har fått flest stemmer
på skolene, vil bli tildelt «Barnas humanitære fond».
•

Presentasjon Leger uten grenser ved Elene Karlsen Tjemsland, som fikk tildelt barnas humanitære
fond i 2017.
Tjemsland presenterte hvordan Barnas humanitære fond hadde bidratt til livreddende vaksiner til barn.

•

I år skulle BUBS gi kr 77.057,- til et humanitært prosjekt. Elever fra Austrått skole, og Giske
ungdomsskole hadde valgt ut 3 aktuelle organisasjoner som kunne søke om penger fra BUBS. Prosjekter fra
ADRA (Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon), Strømmestiftelsen og
Flyktningehjelpen ble presentert.

•

Vedtak Barnas humanitære fond.
Den organisasjonen som fikk flest stemmer fra skolene i år var ADRA. De skal bruke pengene til prosjektet
«Keep girls safe». Keep Girls Safe er ADRAs beskyttelseshjem for sårbare jenter i Nord-Thailand. Her får de
et trygt sted å bo, omsorg og mulighet til utdanning. Mange av jentene kommer fra etniske minoriteter og
mangler statsborgerskap og rettigheter. ADRA hjelper dem i prosessen med å søke om statsborgerskap og få
rettigheter til skolegang, studielån og helsetjenester som andre.

TIDLIGERE PROSJEKT SOM HAR FÅTT STØTTE:
2006 - kr 60.000 Malariaprosjekt i Uganda - Plan-Norge
2007 - kr 61.322 SOS-barneby i Livingstone i Zambia – SOS-barnebyer
2008 - kr 62.832 Barn på flukt i eget land - Norges Røde Kors
2009 - kr 64.032 Prosjekt for å hjelpe hiv-smittede barn og deres familier i India – Fadderbarnas framtid
2010 - kr 65.510 Vann- og hygieneprosjekt i Sierra Leone – Plan-Norge
2011 - kr 66.245 Prosjekt for å redde underernærte barn - Leger uten grenser
2012 - kr 67.814 Prosjektet ”Frihet til å velge et liv uten vold” – Caritas
2013 – kr 70.046 til prosjektet ”Sjef i eget liv” – Shonglaps -undervisningsopplegg i Bangladesh – Strømmestiftelsen
2014 – kr 72.410,- til livreddende vaksiner til barn som lever i kriser og katatrofer – Leger uten grenser
2015 - kr 74.449,- Mulighet til å begynne på og fullføre grunnskolen for flere barn og unge. – Unicef
2016 – kr 75.307,- Gi flere barn og unge mulighet til skolegang – Flyktningehjelpen.
2017 - kr 75.497,- Livreddende vaksiner til barn verden over – Leger uten grenser.
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Sak 2: Orientering om store tiltak som fikk 25 000 kr i 2017
•
•
•

Oppgradering av lekeplassen på Aspervika skole v/Baztian Wettergren og Fredrik Steinsland.
Bordtennisbord på Høyland ungdomsskole v/Vegard Urstad og Hanna J.H. Holten
Ungdomsfestival i Sandvedparken
v/ Vanessa Linjord, Øygard ungdomsskole.

Vanessa Linjord fra Øygard ungdomsskole forteller om hvordan midlene ble brukt til ungdomsfestival i
Sandvedparken i 2017. Foto: Forde Olsen
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Sak 3: Fordeling av mindre strakstiltak
Ung ordfører Sanna Rana presenterte gruppenes forslag til fordeling av mindre strakstiltak.
Skole

Tiltak

Beløp

Aspervika skole
Austrått skole
Bogafjell skole
Buggeland skole
Figgjo skole
Ganddal skole
Giske ungd. skole
Hana skole
Hommersåk skole
Høle skole - barnetrinn
Høle skole - ungdomstrinn
Høyland ungd. skole
Iglemyr skole
Kyrkjevollen skole
Lundehaugen ungd. skole
Lura skole
Lurahammaren ungd. skole
Malmheim skole
Maudland skole
Porsholen skole
Riska ungd. skole
Sandved skole
Skeiene ungd. skole
Smeaheia skole
Stangeland skole
Sviland skole
Sørbø skole
Trones skole
Øygard ungd. skole
Sum

Klokke i skolegården
Baller
Basketball/brettspill
2 fotballer og basketballer til hvert trinn
Ny basketkorg
Utstyr til lekeledere
Skjøteledninger
TL leker uteleker, baller
Bøker til biblioteket
Mikrobølgeovn
Transport til Sandvedparken
Oppgradering utstyr friminutt
Baller og hoppetau
Materialer til håndball
Pingpongkøller, hockeykøller, spill
Maling til blinkvegger
Ødelagte benker fikses
Aktivitetsledere, utstyr
Friminuttleker
Vennebenk
Mikrobølgeovn i klasserom
Nye bøker
Diverse gymutstyr, spill
Uteleker til klassene
Nytt fotballnett mm
Toastjern
Bøker til bibliotek
Benk på nordsiden
Utstyr svømmehall

4700
3800
1000
2400
2500
2400
2000
3750
2700
1000
3000
2800
2700
1400
2000
2700
3400
3000
2500
2900
2000
2700
3400
3000
2900
900
4250
3500
3000
81 000

Vedtak:
Forslag om fordeling av mindre strakstiltak
enstemmig vedtatt

F
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Sak 4 og 5: Fordeling av midler til to større tiltak
Forslag til fordeling av kr 25.000 – større tiltak - barneskole

Gruppe 1

Smeaheia skole – sklie til skolegården – kr 25.000

Gruppe 2

Trones skole - «Disse» til rullestolbrukere – kr 25.000

Gruppe 3

Aspervika skole - Lyd og lysanlegg til – kr 25.000

Gruppe 4

Iglemyr skole - Lystetting klasserom - kr 20.000
Lura skole – Maling til fargerik skolegård – kr 5000

Gruppe 5

Maudland skole – oppgradering av fotballbane – kr 25.000

Gruppe 8

Sandnes friskole – benker i skolegården til barne- og ungdomstrinnet – kr 25.000

Forslag til fordeling av kr 25.000 – større tiltak - ungdomsskole

Gruppe

FELLESFORSLAG:

6 og 7

Øygard ungdomssskole – Sandvedparkfestivalen – kr 15.000
Skeiene ungdomsskole – gymutstyr – kr 10.000

Innlegg og kommentarer fra BUBS:
Gruppene la fram sine forslag til tiltak. BUBS
stemte over hvilket av forslagene fra barneskolene
som skulle få 25 000 kr, og det forslaget som fikk
flest stemmer var Trones skole sin disse til
rullestolbrukere.

Det ble argumentert for at rullestolbrukere ikke har
noe å gjøre i friminuttene, og at denne dissa er noe
som alle kan bruke.

Vedtak:
BUBS 2018 har fordelt midler til følgende store prosjekt:
Tiltak ungdomsskolene - fellesforslag:
Øygard ungdomsskole – Sandvedparkfestivalen – kr 15.000
Skeiene ungdomsskole – gymutstyr – kr 10.000
Tiltak barneskolene:
Trones skole - «Disse» til rullestolbrukere – kr 25.000
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Sak 6: Åpen post 2018
Skole:

Sak til åpen post

Spørsmål

Svar:

1

Skeiene
ungdomsskole

Farger i Sandnes

Vi ønsker mer farge rundt i byen, er det
mulig å få til?

2

Maudland skole

Gjerde på nedsiden
av skolen

3

Lundehaugen
ungdomsskole

Busstilbud

Kommunen har lovet å sette opp gjerde på
nedsiden av skolen. Elevene spiller
kanonball der, og ballen havner stadig ned
på trafikkert vei. Når kommer dere og
setter opp nytt gjerde?
Kan administrasjonen snakke med
Kolumbus slik at de legger til rette for at
elevene rekker bussen fra Hove til
Sandnes, også via Sandved. Det er også
ønskelig med direktbuss fra Bogafjell til
Lundehaugen u.s.

Teknisk v/ Leif Aarthun Ims: Sandnes ønsker
å være en fargerik by og vi er opptatt av at
unge blir hørt i planarbeid. Neste høst åpnes
et nytt byrom på Ruten. Her blir det fargerikt
med både mye grønt og med et vannspeil.
Det nye rådhuset står også snart ferdig, og
dette er rødt, fargerikt og fint.
Sandnes eiendom - v/Leif Arne Andreassen:
Vi har dette i våre planer. Gjerder på
Maudland skole kommer straks.

4

Porsholen Skole

Skolegården

5

Sørbø skole

Fotballbanen

6

Giske
ungdomsskole

Digitale bøker

7

Stangeland skole

Sykkelstativ

Vi ønsker at politikerne kan ta seg en tur
oppom skolen vår og se på forholdene i
skolegården utenfor 6 og 7.trinn sine
klasserom. Det er få muligheter til å være
aktiv utenfor våre klasserom. Det eneste
som er her, er et lite skur. Vi ønsker at
forholdene utenfor våre klasserom skal bli
bedre. Vi har en skråning rett utenfor som
vi ønsker å bygge opp slik at vi får større
plass og boltre oss på. Her finnes det store
muligheter for at vi kan få en bedre
skolehverdag i friminuttene. Vi håper at
dere kan ta dere tid til å komme innom for
å se på mulighetene for forbedring. På
forhånd takk.
I 15 år har vi spilt fotball i oppoverbakke
(og nedoverbakke). Kan vi få retta opp
fotballbanen og gjerne lagt kunstgrass på
den? Mange elever skader seg i friminuttet
på grusen.
Vi på Giske lurer på hvorfor nettbøkene
har forsvunnet? Hvorfor har dere brukt
penger på Chromebook når dere tar bort
nettbøkene. Vi vil gjerne ha tilbake
nettbøkene.
Vi er en stor skole med over 550 elever,
der veldig mange sykler eller sparker til
skolen. Det er lite sykkelstativ og mange
elever må sette syklene sine langs gjerdet.
Det passerer mye folk forbi skolen vår, og
vi har opplevd at både sykler og
sykkelutstyr forsvinner i skoletiden. Er det
mulig å få noen nye sykkelstativ?

Samfunnsplan v/Gorm Lybekk Kjernli:
Spørsmålet om direktebuss fra Bogafjell til
Lundehaugen u. s. har vært stilt tidligere.
Kommunen har tatt opp dette med
Kolumbus. Svaret de gav var at så lenge
reisetiden er under 45 min, (den er 38) anses
dette som akseptabel reisetid for
ungdomsskoleelever. De ville ikke sette inn
direktebuss.
Bussene har sine rutetider slik at det skal
være mulig å kombinere buss og tog. Vi vil ta
opp dette igjen på vårt neste møte med
Kolumbus i desember.
Sandnes eiendomsselskap v/Leif Arne
Andreassen: Tiltak dere beskriver er
kostbare, og det er ikke prioritert i
kommende periode. Men vi skal se på det.

Sandnes eiendomsselskap v/Leif Arne
Andreassen: Hele området på Sørbø må ses
under ett, og vi vil se på hele området rundt
skolen i forbindelse med reguleringsplan for
området rundt skolen og Lundehaugen Boas.
Skole - v/ Pål Larsson: Digitale bøker er opp
til hver enkelt skole å kjøpe inn slik som de
kjøper inn vanlige bøker. Sandnes kommune
har en rammeavtale på innkjøp av lærebøker
inkl digitale. Dette må dere ta opp i elevrådet
og med rektor.
Sandnes eiendomsselskap v/Leif Arne
Andreassen: Det kjøpes og installeres
sykkelstativ årlig, og vi fordeler disse rundt,
ut fra ei prioriteringsliste. Behovet fra
Stangeland er registrert.
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8

Austrått skole

Hull i fotballbaner

Vi har to fotballbaner som er laget av grus,
som elevene bruker hvert friminutt. De har
masse hull, og det gjør at ballene stopper
opp. Det blir også vann i disse når det
regner. Kan noen fra kommunen ordene
disse hullene?

Sandnes eiendomsselskap v/Leif Arne
Andreassen: Vi skal få teknisk etat til å kjøre
opp grus på disse banene straks. Blir det
verre igjen må dere bare gi beskjed til rektor
som kan melde videre til oss.

9

Aspervika skole

Ødelagte trapper

Elevrådet ønsker å stille spørsmål om
hvorfor trappene i Aspermyrveien ikke blir
fikset. De stått ødelagt i mange år.

10

Sandved skole

Utvidelse av
Sandved skole

I forslaget til ny økonomiplan har ikke
rådmannen funnet penger til utbygging av
Sandved skole. Skolen vår er gammel og
slitt, og allerede full med dagens 650
elever. Likevel skal Sandved skole utvide
elevtall og etter hvert bli 780 elever. Dette
er noe som bekymrer oss veldig. Hvor skal
alle elevene gjøre av seg? Hvordan har
politikerne tenkt å løse dette?

Park, idrett, vei v/ Ane Rostrup:
Prosjektarbeid i forbindelsen med trappene i
Aspermyrveien pågår. Trappene skal fikses i
løpet av i nær fremtid.
Rådmann Bodil Sivertsen
Det er tre sentrumsskoler som trenger
oppussing nå. Dette er Trones, Sandved og
Stangeland
Det er snakk om veldig mye penger for å få
dette til. Neste år skal vi gå gjennom dette på
skikkelig vis, og da skal vi prioritere hvilke av
disse som skal pusses opp først.

11

Kyrkjevollen
skole

Gangsti

Er det planlagt gangsti i mellom
Jødestaveien og Riskaveien? Her er det er
mange fotgjengere som går tur, men det
er mye trafikk og mange kjører veldig fort.

12

Skeiene

Lys i skogen

Rett ved vår skole har vi en skog som er
veldig stor og tett. Det kan være skummelt
på vinteren. Vi lurer på om det kommer lys
her slik at det ikke er så skummelt.

13

Øygard
ungdomsskole

Søppeldunker

Kan vi få flere søppeldunker i parkene i
byen?

14

Høyland
ungdomsskole

Rehabilitering av
hallen

I bydelen er det mangel på haller. Ser i
budsjettforslaget som nettopp ble lagt ut
at det ikke er satt av midler til
rehabilitering av gymsal/svømmehall på
Høyland ungdomsskole. Tilstandsrapport
fra 2014 sier at hallen bør rehabiliteres,
når skjer dette? Det er skuffende at
rehabiliteringen har blitt tatt ut av planene
flere ganger. Det lekker i gymsalen og nå
har lydanlegget blitt ødelagt, ribbevegg
faller i fra hverandre.....

15

Høyland
ungdomsskole

Ekstrautstyr til
Chromebook

Elevene på skolen har fått Chrome-book,
mange ønsker seg ekstrautstyr som
beskyttelses-etui, øretelefoner og mus, får
skolen midler til å kjøpe inn dette?

Skole v/ Pål Larsson: Dersom skolen vurderer
at elevene trenger slikt utstyr så må det
kjøpes av skolen av skolen av skolen sitt
budsjett.

16

Trones skole

Fotgjengerovergang
i Kirkegata

Er det mulig å få fotgjengerovergang i
Kirkegata? Det er mange elever som
krysser denne på vei til skolen, og det er
ikke alltid trygt.

Park, idrett, vei v/ Ane Rostrup: Det er i dag
fotgjengerovergang i begge ender av
Kirkegata. Litt usikker på akkurat hvor dere
mener. For å kunne vurdere dette, trenger vi
mer detaljer, og hvis Trones skole tar kontakt
så lover vi å se på det.

Park, idrett, vei v/ Ane Rostrup: Det er mange
plasser vi kunne ønske å oppgradere. Akkurat
nå er det ingen planer om å bygge gangsti
mellom Jødestaveien og Riskaveien.
Kommunen har fokus på trafikksikkerhet og
har ei liste med prioriteringer som vi jobber
ut fra.
Park, idrett, vei v/ Ane Rostrup: I den nye
bymiljøpakken er det bevilget penger til slike
tiltak som dette. Vi skal ta dette forslaget
med, men kan dessverre ikke love noe.
Park, idrett, vei v/ Ane Rostrup: Alle er
ansvarlig for eget boss. Det er kjempdyrt å
reise rundt å tømme mange små dunker.
Derfor har kommunen satt ut store dunker
ved inngang til og ute i friområder og parker.
En må gjerne gå litt lengre med bosset, men
dette sparer kommunen 1 million kroner i
året på.
Ordfører Stanley Wirak: Det stemmer at
dette ikke er på budsjettet, men vi noterer
det.
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Sviland

Sykkelvei

Det er mange elevar på Sviland skule som
bur langs Noredalsvegen. Vi har sykkelveg
frå Sviland skule til Kylles. Når skal vi får
sykkelveg vidare opp Noredalen ? Det er
veldig mykje trafikk på denne vegen, og
ikkje trygt å sykle på vegkanten for
hverken born eller vaksne.

Teknisk v/Leif Aarthun Ims: Det er nylig
vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei
langs Noredalsveien fra Lyngnesveien til
Noredalen bygdahus. Statens vegvesen har
startet opp arbeidet med å lage byggeplan
samt kjøp av grunn slik at de kan bygge g/sveien. Det vil nok gå ca. 3 år før den er ferdig.

18

Ganddal skole

Flerbrukshall

Vi støtter bydelsutvalget og Ganddal IL om
at vi i Ganddal bydel trenger en egen
flerbrukshall med svømmehall i. Ganddal
bydel er etterhvert blitt en av de største
bydelene i Sandnes. Vi har ennå mye ny
bebyggelse og familier som flytter hit. Alle
barn har sine rettigheter når det gjelder
svømmetimer. For å lære å svømme må de
være mer i vann. Pr i dag bruker vi mye tid
på transport til og fra svømmehallen. Det
går utover elevenes undervisningstid. En
flerbrukshall med svømmehall i Ganddal
bydel vil også være bra for elevene i
nærområdet vårt også. (Malmheim,
Ganddal, Sørbø, Lundehaugen, Bogafjell,
Buggeland)

19

Maudland skole

Lekeapparater

Kommunen fjernet ""skrankeapparatet"" i
øvre skolegård, men de har ikke blitt
erstattet av nye lekeapparater. Nå er det
ingenting å leke med der. Får vi nytt
lekeapparat?"

20

Lundehaugen
ungdomsskole

Lys på lekeplass

Lekeplass på Ganddal, Telefonveien bak
Ganddal skole, der er det ingen lys og det
blir veldig mørkt der. Dette kan være et
problem for 1ste klassingene. Kan dere
sette opp lys?

Park, idrett, vei v/ Ane Rostrup: Sandnes
kommune har hatt dårlig
svømmehallkapasitet i flere år, men dette vil
bli betydelig bedre når Iglemyr svømmehall
åpner i 2020. Bygging av dette nye flotte
svømmeanlegget er godt i gang.
Iglemyr svømmehall på Austrått vil medføre
at kommunen nær dobler kapasiteten for
svømming. Det blir en stor og flott
svømmehall med et hovedbasseng som er
dobbelt så stort som Giskehallen (25x21
meter). I tillegg vil svømmehallen inneholde
to varmtvannsbassenger på størrelse med
skolebassengene på Høyland og Øygard
(12,5x8,5 meter). Den nye svømmehallen har
kapasitet til at antall svømmetimer i skolen
kan øke, men det er opp til skoleledelsen å
avsette mer tid til svømming på timeplanen.
Med åpning av Iglemyr svømmehall vil det
også bli et betydelig bedre publikumstilbud
enn kommunen har i dag. Det er bare å glede
seg.
Bygging av svømmebasseng er veldig dyrt og
det er lite trolig at alle bydelene kan få et
eget basseng. Litt transport for enkelte
skoler må en derfor regne med. I den neste
10 års-planen for idrett og friluftsliv «Aktive
Sandnes», ligger ingen nye innendørs
skolebassenger i planen.
Når det gjelder idrettshaller er det i
økonomiplan for 2019-2022 forslag om ny
stor idrettshall på nye Skårlia skole. Det
ligger også inne forslag til midler for
planlegging av en ny stor idrettshall på
Høyland u.skole. Nye idrettshaller i området
rundt Iglemyr idrettspark håper vi vil bidra til
å dekke noe av veksten i nærliggende
bydeler.
Sandnes eiendomsselskap v/Leif Arne
Andreassen: Dette er de samme midlene som
skal gå til sykkelstativene vi nettopp snakket
om. Lekeapparater som er utslitt blir tatt
bort. Det har med sikkerhet å gjøre. Etter en
stund får skolen nye lekeapparater, men vi
kan ikke love akkurat når det skjer.
Park, idrett, vei v/Ane Rostrup: Lekeplassen i
Telefonveien bak Ganddal skole skal
oppgraderes om noen år. Kommunen vil da
vurdere belysning.
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Sørbø skole

Skilt til rundkjøring

Kan vi få et skilt oppe ved "rundkjøringa"
ved Sørbøhallen? Det blir kjørt både på
oppsida og på nedsida av "rundkjøringa",
noen bruker øvre del av "rundkjøringa"
som parkeringsplass, noen få foreldre
setter elever av ( ut mot midten av
rundkjøringa og ikke inn mot fortauet ved
hallen), biler stopper opp i rundkjøringa i
begge retninger og slipper elever av, noen
parkerer på utsida av biler som allerede
står i "rundkjøringa" for å sette av elever,
noen stopper slik at de også sperrer
utsikten for utkjøring fra parkeringsplassen
(parkerer rett foran utkjørselen slik at en
ikke kan se biler som kommer ut). Det har
allerede skjedd en farlig ulykke her og
elevrådet ønsker ikke at det skal skje flere
ulykker. Går det an å få et skilt som viser
hvilken retning folk skal kjøre? Går det an
å få merka båser til hvor en skal sette av
elever i "rundkjøringa"?

Park, idrett, vei v/Ane Rostrup: Ane Rostrup
Det er utvalget for trafikksikkerhet som
vurderer slike spørsmål. Der sitter både
representanter for kommunen og for politiet.
Jeg kan love at dette blir tatt opp der.
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Austrått skole

Tom plass etter
brakke på Austrått
skole

Vi har hatt en stor brakke stående i
skolegården. Denne er nå fjernet, og det
er bare en tom plass der den sto. Elevene
brukte denne til å ha et dabb, boksen av,
og andre leker. Får vi noe nytt her slik at vi
har mer å holde på med i friminuttet?

Eiendom v/Leif Arne Andreassen: Det jobbes
en med en plan, og det vil komme noen tiltak
i løpet av 2019. Vi har avtalt møte med
landskapsarkitekt. FAU på Austrått har søkt
og fått penger fra Sparebanken.
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Stangeland skole

Halvtak rundt
skolen

Etter at vi fikk chromebook på skolen, er
elevene opptatt av at denne ikke skal bli
våt og ødelagt. Det er flere klasserom som
ikke har tak utenfor ytterdøren. CB-en kan
bli ødelagt dersom sekken blir våt. Vi har
generelt lite halvtak utenfor skolen, og det
kan lett oppstå problemer når mange
elever samles under ett tak i friminuttene.
Denne høsten har det vært mye regn, og
elevene er fortvilet. Går det an å få mer
halvtak rundt skolen?

Eiendom v/Leif Arne Andreassen:
Sentrumsskolene skal som sagt ses på til
neste år, og der skal dette vurderes. Det er
notert

24

Lundehaugen
ungdomsskole

Asfalt i Hoveveien Haugen

I krysset Hoveveien - Haugen er det et
busstopp og en gangvei mot Kiwi. Det er
veldig stygg asfalt, humpete og masse
sprekker. Kan dere asfaltere på ny slik at
det blir bedre å gå, sykle og trille
barnevogn der?

Park, idrett, vei v/Ane Rostrup: Det må graves
opp og asfaltere på nytt. Dette er dyrt, men
står på listen over saker vi skal se på til neste
år i forbindelse med asfaltprogrammet for
2019.
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Sviland skule

Buss-skur

26

Iglemyr skole

Sikker skolevei

Mange elevar på Sviland skule tar buss til
og frå skulen. Vi ønsker oss buss-skur ved
skulen, sidan vi står og ventar på bussen i
all slags ver. Er det mulig å få eit slikt bussskur i nær framtid?
Alle har rett til sikker skolevei. Det er
mange høye hekker etter sommeren når
nytt skoleår starter.Alle bør klippe
hekkene sine slik at alle har trygg skolevei.

Park, idrett, vei v/Ane Rostrup: På Sviland
skal det gjøres en del med skolen til neste år,
og da må de også lage nytt busskur. Det tar
litt tid, men det kommer. De som er langs
veien i Noredalen kan jeg ikke love noe på.
Park, idrett, vei v/Ane Rostrup: Vi er opptatt
av trygg skolevei. Dersom dere ikke opplever
at skoleveien deres er trygg, må dere gi
beskjed om dette til rektor på skolen, som da
må melde dette videre til de i kommunen
som har ansvar for skoleveien. Kommunen
gir ut lapp til alle som har for høy eller for vid
hekk, og ber dem klippe hekken sin. Vi har
ikke lov å klippe folk sine private hekker.
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Lundehaugen
ungdomsskole

Trafikkspeil

Kan dere sette opp et trafikkspeil i krysset
ved Sørbø barnehage og grusveien mot
Lundehaugen u.s/ Sørbø skole?

Park, idrett, vei v/Ane Rostrup: Kommunen er
generelt skeptisk til bruk av trafikkspeil blant
annet på grunn av at trafikkspeil gir et
forvrengt bilde av virkeligheten. I noen
situasjoner fungerer de dårlig grunnet dugg,
rim eller snø som fester seg til speilet, samt
at speil ofte kommer ut av stilling på grunn
av ytre påvirkninger som brøyting etc.
Vi har ut fra det besluttet å ikke utplassere
trafikkspeil i krysset ved Sørbø barnehage og
grusveien mot Lundehaugen u.s/ Sørbø
skole, da det ikke kan regnes som et
trafikksikkerhetstiltak. Kommunen gir ikke
økonomisk støtte til kjøp av trafikkspeil, og
tar heller ikke ansvar for vedlikehold av speil,
eller eventuelt skade som påføres speil ved
normalt vegvedlikehold
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Skeiene
ungdomsskole

Lys på
Kjærlighetsstien

Vi ønsker å få lys til Kjærlighetsstien. Det
er mørkt og skummelt og vi tørr ikke bruke
stien når det er mørkt.
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Øygard
ungdomsskole

Bygningsarbeid på
Kyrkjeveien

Vi lurer på hvorfor det tar så lang tid og de
stadig utsetter bygningsarbeidet på
kyrkjevegen. Tunge kjøretøy kjører veldig
fort og tar ikke hensyn til elevene som går
vedsiden av. Noen ganger er gangveien
helt stengt og vi må gå en lang omvei.

Park, idrett, vei v/Ane Rostrup: Lys på
Kjærlighetsstien vil bli vurdert i sammenheng
med andre lignende prosjekt. Det er noen
store flotte trær langs stien som vi også må
ta hensyn til, men vi vil se på det.
Sandnes eiendomsselskap v/Leif Arne
Andreassen: Det er mye arbeid som skal
gjøres i dette området, og derfor vil dette
dessverre pågå lenge enda. Hvorfor det er
helt stengt for gjennomgang må vi sjekke.
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Austrått skole

Skolegården

Hvorfor har andre skoler finere og bedre
skolegård enn oss?
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Høyland
ungdomsskole

Gravearbeid på
grusbanen?

Det forgår gravearbeid på grusbanen ved
Iglemyr gressbane, hva skjer?
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Lundehaugen
ungdomsskole

Kunstgress på
grusbanen

Kan dere legge kunstgress på grusbanen
ved Lundehaugen ungdomsskole? Det er
mange barn og ungdommer i bydelen,
men også andre bydeler, som ville brukt
den.
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Smeaheia skole

Billettpriser på buss

Hvorfor er barnebillett på bussen dyrere
når du kjøper på bussen enn når du bruker
app? Det er ingen selvfølge at barn har
smarttelefon fra de er ca 10 år. Og det er
flere barn som reiser med buss til
aktiviteter fra de er ca 10 år.

34

Skeiene
ungdomsskole

Busspriser

Billettprisen er grei i dag, men vi har hørt
at det skal bli dyrere nå når det er
bompengeavgift. Bussprisene bør ikke
økes mer.

Sandnes eiendomsselskap v/Leif Arne
Andreassen: Det jobbes med en plan på
Austrått skole, men vi må jobbe ut fra midler
som settes av i budsjettet hvert år. Iglemyr
skole fikk oppgradert uteområde i
forbindelse med utbyggingsprosjektet.
Park, idrett, vei v/Ane Rostrup: Ja vi graver
mye der akkurat nå. Det skal bli
vannledninger til den nye svømmehallen. Alt
skal fikses etterpå.
Sandnes eiendomsselskap v/Leif Arne
Andreassen: Det er også tidligere meldt inn
ønsker om et idrettsanlegg på denne banen.
Hvordan det vil bli seende ut og hva det vil
koste må vi nesten komme tilbake til. I første
omgang skal et område rundt Lunde BOAS
reguleres i forbindelse med en utvidelse av
BOAS’et. I denne prosessen vil det også bli
vurdert hva grusbanen skal/kan brukes til.
Samfunnsplan v/Gorm L. Kjernli: Kolumbus
ønsker at folk har billett på forhånd, og
derfor er det dyrere å kjøpe på bussen. Da vil
flere kjøpe på forhånd. Det er et godt poeng
at mange barn ikke har smarttelefon og kan
kjøpe billett i app. da har man også mulighet
til å kjøpe et kolumbuskort der man kan fylle
på med penger. Så betaler kortet hver gang
man reiser. Billetten er da ikke dyrere enn
ved bruk av app.
Samfunnsplan v/Gorm L. Kjernli: Det er
Kolumbus og fylkestinget i Rogaland
som bestemmer hvor dyre billettene skal
være på bussene. Ungdomskortet koster kr
299,- i måneden.
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Iglemyr skole

Leksefri skole

Vi mener at elevene heller bør ha lenger
skoledag i stedet for lekser. Det er mange
foreldre som ikke kan norsk, eller ikke har
tid til å hjelpe med leksene hjemme. Da er
det bedre at vi jobber på skolen med det
som skal gjøres. Hjemmelekser fører til
mer forskjeller mellom elevene.

36

Øygard
ungdomsskole

Bomring

Hvorfor har vi bomring? Den skaper store
problemer for mange.

37

Sandnes Friskole
- ungdomstrinnet

Bomring

Hvorfor må det være så høye priser på den
nye bomringen i sentrum?

38

Tryggheim skole

Svømmehall

39

Høle barne- og
ungdomsskole

Busstilbud Høle

Det går rykter om at det skal bygges in
ishall i Sandnes. Det er mye viktigere med
svømmehall. Før så fikk 3. og 4. klasse
svømmeundervisning, så var det bare 4.
klasse og nå er det bare halve 4. trinnet
som får svømmeundervisning, og det er
veldig få som klarer svømmekravet. Det
kan redde liv dersom alle får lære å
svømme. Det er ikke så mange som går på
skøyter.
Hvorfor det ikke er "hjem jobb hjem"
ordning på Høle?
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Sviland skule

Fiber i Noredalen

Arbeidet på veien i Noredalen startet i
2017. Hvorfor ble det ikke lagt ned fiber
samtidig med at veien ble fikset?
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Trones Skole

Skole trenger
oppussing

Skolen vår er mørk og kjedelig. Der er
hverken malt eller pusset opp på flere år.
Vi ønsker oppussing og gjerne med en
graffitikunstner som kan male en vegg

42

Riska
ungdomsskole

Oppheng til våte
klær

På vår skole har vi skap til alle elevene,
men når det er fuktig kan ikke disse
skapene brukes til å legge fra seg våte
klær. Vi ønsker noen knagger i en
innergang slik at jakkene kan henges til
tørk.

Skole - v/ Pål Larsson: Jeg forstår at dette er
vanskelig og at det er en viktig sak for dere.
Jeg mener at lekser har en positiv effekt på
læringen hvis det gjøres på rett måte.
Elevene sin lekse skal være å øve på ting de
har lært på skolen. Når du gjør lekser skal du
oppleve mestring, og vi skal ta hensyn slik at
ingen får med arbeid hjem som de ikke kan
noe om. Jeg mener at maks 45 minutters
arbeid hjemme hver dag er nok.
Ordfører Stanley Wirak: Bomringen har to
funksjoner. For det første samler den inn
penger som vi kan bruke på bedre
busstilbud, flere sykkelstier, tryggere
skoleveier og bedre veier. Dette koster
masse penger, og bomringen er med på å
spleise på det. For det andre ønsker vi at
flere skal velge å gå, sykle eller reise
kollektivt. Når bomringen er dyrere om
morgenen og ettermiddagen er det fordi vi
vil at folk skal velge å heller reise på andre
måter enn med bil. En del av pengene som
kommer inn brukes til bedre busstilbud,
tryggere skoleveier og flere sykkelstier.
Tellinger av biler viser at færre kjører bil i
oktober i år enn i oktober i fjor. Samtidig er
det flere passasjerer på bussene og toget, og
flere som sykler.
Ordfører Stanley Wirak: For at vi skal få
finere og bedre veier, forventes det at vi må
bidra lokalt. Bompenger er en måte å få inn
penger til dette. Jeg er enig i at bomringen
koster for mye penger og at det blir det for
dyrt for mange som er avhengig av bil til og
fra jobb. Bystyret jobber derfor for å fjerne
rushtidsavgift.
Ordfører Stanley Wirak: I Sandnes har vi
svømmehall/basseng i Giskehallen,
Riskahallen og på Øygard. Nå kommer det
også nytt på Iglemyr. Alle byer på Sandnes
sin størrelse har en ishall. Vi har bygd
fotballbaner, idrettshaller og ønsker nå å
prioritere ishall. Ishockey og kunstløp har
ikke vært så utbredt i Sandnes fordi vi ikke
har hatt tilbud om dette her. Vi kan kanskje
bygge svømmehall en gang i framtiden.
Ordfører Stanley Wirak: Dette tar vi opp med
Kolumbus med jevne mellomrom. Det vi
diskuterer når er en sånn ordning som de har
mange andre steder i landet som kalles
«hent meg» ordning. Det vurderes på Høle,
men det er fylket som avgjør.
Ordfører Stanley Wirak: Dette må vi se på,
det er en god idé å gjøre dette samtidig med
at veier og sykkelstier utbedres.
Sandnes eiendom v/ Leif Arne Andreassen: Vi
jobber for å holde skolene så gode som
mulig, Det er ikke alle vegger som egner seg
for graffiti. Dere må melde fra til rektor om
hvilke vegger det er snakk om, så skal vi
komme å se på det
Skole v/Pål Larsson: Dette er en typisk sak
som elevrådet må ta opp med rektor på
skolen. Dette koster ikke mye penger og kan
sikkert løses raskt.
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HVA MENER BUBS OM SANDNES SENTRUM?
19. og 20. september var alle BUBS -representantene samlet til BUBS forberedende kurs. På kurset lærte elevene om BUBS og
hvilke forberedelser de trengte å gjøre på skolen. De fikk presentasjon av årets kandidater til Barnas humanitære fond, samt
opplæring i taleteknikk. Representantene snakket også om Sandnes sentrum og fikk i oppgave å markere kart med sine
meninger. Ikoner som representerte ulike følelser ble limt på kartet, og en forklarende tekst beskrev hva de mente med
symbolet som var valgt.
På selve BUBS møtet, 22. november, forberedte en gruppe bestående av representantene fra Sandnes Friskole, Sandnes
International School, Tryggheim Forus og Wang Ung en presentasjon. Gruppa presenterte hva BUBS mener om Sandnes sentrum
i plenum.
19. september 2018 - BUBS forberedende kurs for representanter fra barneskolene.

Forslag som ikke tilhører et bestemt sted er plassert ute i fjorden.
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Sted
Amfi Vågen
Amfi Vågen
Austråttveien
Biblioteket
Bystasjonen

Emoji
Tommel opp
Kongekrone
Kyssefjes
Tommel opp
Rød kyssemunn

Coffeeberry
Eidsvollgata
Gravarslia
Hanabryggene
Havet/Havna
Havna
Hekkan Burger
Herja på Ruten
Herja på ruten
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino
KinoKino
Kulturhuset
Kulturskolen
Kulturskolen
Kvadrat
Langgata
Langgata
Langgata
Langgata

Tommel opp
Blått smilefjes
Hjerte
Kongekrone
Smilefjes med hjerteøyne
Smilefjes med solbriller

Langgata
Langgata
Langgata
Lekebutikken på Vågen Amfi
Lekeplassen i Sandvedparken

Leende smilefjes
Smilefjes med tunga ute
Smilefjes med solbriller
Rødt smilefjes
Tommel opp

Mauritz Kartevold plass
McDonalds
Narvesen
Ruten
Ruten bussholdeplass
Rådhuset
Rådhuset
Sandnes kino
Sandvedparken
Sandvedparken
Sandvedparken
Skateparken på Ruten
Trones
Vitenfabrikken og området
utenfor

Kyssefjes
Kyssefjes
Hjerte
Smilefjes
Misfornøyd katt
Smilefjes med solbriller
Smilefjes
Kongekrone
Frosk

Vitenfabruikken
Vågen Amfi

Smilefjes med tunge
oransje leende Smilefjes

Vågen Amfi

Kyssefjes
Smilefjes med solbriller

Smilefjes med hjerteøyne
Tommel opp
Smilefjes med solbriller
Kyssefjes
Smilefjes med solbriller
Leende smilefjes
Smilefjes med hjerteøyne
Smilefjes med solbriller
Tommel opp
Hjerte
Tommel opp
Hjerte
Frosk
Smilefjes
Hjerte
Tommel opp

Blått smilefjes
Smilefjes
Tommel opp

Beskrivelse
Kjekt å gå på shopping i sentrum
Amfi har mange butikker
Huset mitt
Jeg elsker pizza. Der er det pizza
Meg og søskenbarnet mitt pleier å gå dit etter
at faren hennes døde.
Her bor jeg
Mormor og morfar
Badebasseng
Gøy å seile
Her er det vann tror jeg sikkert
Jeg liker lekeplassen fordi det er gøy der
Fin lekeplass med Amfi
Bra Kino midt i sentrum
Kino er best. Jeg elsker å gå der med familien.
Kino er gøy
Kjekt å ha kino i sentrum
Ganske fin kino
der kan man se gratis film
Kulturhuset har en fin sal
Bra kulturskole
Kulturskolen er god
Kvadrat pluss shopping er lik hjerte.
Liker å gå tur i Langgata
Det er fint med de fargerike stolene i Langgata
Naboen min sin Thairestaurant
Jeg liker Langgata fordi alle butikkene er så
nærme.
Jeg elsker Thai og kinamat så her går jeg mye
Lyktestolpene er kule
Fin og bra lekeplass
Det er bra med sykkelsti siden det er lettere
når man møter på folk.
God Softis
Buss i sentrum
Busstoppene er kjedelige
Her er vi, og her er det kjempe gøy.
Her er vi nå
Gode minner med venner
Kjekt å gå tur i Sandvedparken
Bra med lekeplass
Åpen god plass
Mange fotballbaner

Leende smilefjes og kongekrone
Vitenfabrikken er stor og kjekk for barn på
fritid og skole
Shopping
Jeg liker Vågen fordi det er mange kjekke
butikker og ting i Vågen.
Judo er kult
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Sted
Bak Maxi senter

Emoji
Sint fjes

Beskrivelse
Veldig få lekeplasser

Elveparken bak Vågen vgs

Gråtefjes

Altfor mange parkeringsplasser

Gravplassen

Fortvilet fjes med kryss for øynene

For mange gravplasser i byen

Havet/Havna

Gråtefjes

For mye søppel

Havna

Sint fjes

Mindre plast i fjorden

Havna

Fortvilet fjes

Sjøen lukter ekkelt

Jærveien 3 og 5

Sint fjes

Gjøre noe med de ubrukte, slitte byggene

Kirken

Gråtefjes

Lite parkeringsplasser

Langgata

Gråtefjes

Langgata er for rolig. Det burde være mer
underholdning.

Ruten

Surt fjes med tårer

Altfor mye kriminelt som skjer. Skummelt å gå
forbi.

Ruten

Sint fjes

Vi synes det er altfor mange kriminelle på Ruten

Ruten

Frosk

Bra med bussholdeplass

Ruten

Misfornøyd katt

Lite farger og kunst

Ruten

Sint fjes

Lite politi og Securitas

Skateparken på Ruten

Misfornøyd katt

Ved siden av skateparken er det egentlig ingenting.
En liten grønn park hadde vært fint

Gråtefjes

Vi griner på grunn av bompenger

Sint fjes

For mange syklister i veien.

Fortvilet grønt fjes

Folk hiver for mye plast i havet.

Hund med tunga ute

Dyreplageri

Sted
Amfi bakerste bygg/parkering ved
Elvegata 23 og 25

Emoji
Grønt fortvilet fjes + tommel opp.

Beskrivelse
Farger. Plantevegger. Kunstverk på vegger som er
helt hvite.

Bystasjonen

Fjes med kryss for øynene

Røykfrie soner

Den gamle togstasjonen på Skeiane Fjes med kryss i øynene

Gjøre noe med den

Elven ved kulturhuset

Misfornøyd katt

Rense elva.

Havna

Blått smilefjes

Hoppeslott på vann

Havna

Fjes med kryss i øynene

Trenger en badeplass

Hoveveien 3A vis a vis Gand vgs

Kyssefjes

Litt mer farges med parkeringsplassen, som for
eksempel en park.

Langgata eller Ruten

Frosk

Flere trær hadde vært fint

Parkeringsplass på elveparken

Hjerte

Mer natur

Rush trampolinepark

Smilefjes med solbriller

Rush trampolinepark burde vært større

Ruten

Katt

Søndagsåpen matbutikk

Sandvedparken

Smilefjes med solbriller

Større lekeplass

Grønt fortvilet fjes

Trenger flere butikker

Gråtefjes

Sandnes er den største byen i Norge som ikke har
en tennishall.

Sint fjes

Trenger tennishall

Negativt

Positivt

Forslag
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20. september 2018 - BUBS forberedende kurs for representanter fra ungdomsskolene.

Forslag som ikke tilhører et bestemt sted er plassert ute i fjorden.
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Sted
Amfi vågen

Emoji
Smilefjes – oransje

Beskrivelse
Amfi vågen i forhold til Naxi og bystasjonen - mer for
ungdom
Sandnes bibliotek
Det er bra at vi har bussveien på Forussletta for da er
det ikke så mye trafikk for de som må ta bussen og
rekke noe som er viktig.

Bibliotek
Bussveien

Hjerte
Tommel opp

Giske

Smilefjes med hjerter

Idrettsanlegget oppe ved Giskehallen er utrolig bra.
Det er nok fotballbaner og en god svømme og
idrettshall. Det ganske kjipt at hallbetjenten ikke kan
bruke vaskemaskinen som skal brukes til å vaske
klister.

Herja

Tommel opp

Julie Eges gate
Kebaben i st. Olavs
gate
Kulturhuset/biblioteket
Langgata
Nytt rådhus
Ruten

Smilefjes med hjerter
Smilefjes

Jeg er fornøyd med lekeplassen i Sandnes sentrum
fordi den gjør byen mer barnevennlig
Helsestasjon for ungdom
Kebaben Norges beste, sentralt, litt billig, raskt

Smilefjes blå
Kyssefjes
Tommel opp
Smilefjes

Kulturhuset og biblioteket ligger bra og sentralt.
100-kronersugå
Bra med nytt rådhus i sentrum
Jeg liker bussholdeplassen fordi det er mange som
ikke har mulighet til å kjøre. Derfor trenger mange
barn og unge buss.

Ruten
Ruten

Kyssefjes
Hjerte

Jeg liker Ruten i Sandnes
Bra at det går så mange busser til så mange steder.
Bra med tavla utenfor Narvesen, så du kan se når
bussene går.

Rådhuset
Sandnes brygge
Sandvedparken
Sandvedparken

Tommel opp
Hjerte
Smilefjes
Grønt kyssefjes

Toglinja
Undergang til Ruten

Smilefjes med hjerter
Kyssefjes

Vitenfabrikken
Vågen Amfi

Smilefjes med solbriller
Kyssefjes

At vi har Sandnes unge bystyre
Jeg synes brygga er veldig fin.
Sandvedparken, bra uteområde
Sandvedparken er en fin plass å gå tur, eller slappe
av.
Bra at toget er så nærme og så sentralt.
Sensor under broen, under jernbanen. Men
begynner å bli dårlig. Må få flere.
Vitenfabrikken, lærerikt
Bra kjøpesenter med mye utvalg.
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Sted
Bystasjonen

Emoji
Frosk

Beskrivelse
De burde tenkt seg litt mer om før de bygget det,
siden det er ikke så mange butikker for ungdommer,
og Amfi blir brukt mer.

Fotballklubben på Lura Grinefjes

Er ikke spesielt gode på å ta vare på alle aldre, de
satser veldig på seniorlaget og bruker mye penger på
dem. Ikke så mye på de yngre.

Herja

Forskrekket fjes

Mye støy i kubjellene på Ruten ved bussene. Vet at
dette skal være en lekeplass for barn, men det blir
bråk når det blåser. Dette oppleves slitsomt.

Kyrkjeveien
Langgata
Langgata

Sint fjes
Tommel ned
Gråtefjes

Graving i Kyrkjeveien
Langgata er nedslitt, ikke så innbydende
Butikker i Langgata som folk ikke bruker bør legges
ned, og få kjekkere butikker eller kafeer og
restauranter.

Ruten
Ruten

Kryss for øynene
Misfornøyd katt

Ruten
Ruten

Gråtefjes
Rødt negativt fjes

Ruten
Ruten

Sint fjes
Misfornøyd katt

Skeiene skole
Togstasjonen
Togstasjonen

Fortvilet grønt fjes
Knust hjerte
Knust hjerte
Misfornøyd fjes
Tommel ned
Tommel ned

Parkeringsplassen ved Amfi Vågen
Fornøyd med at vi har en busstasjon, men ikke med
løsningen
Vi har for lite busser. Trenger flere avganger
Skøytebanen på Ruten er liten, aldri minusgrader,
ingen bruker den, stygg, tar plass
Tak på Ruten. For mye regn, for lite tak
Me føle oss ikke trygge når me e der, spesielt på
kveldene.
Brakkene på Skeiene
Togstasjonen er stygg å se på
Jeg synes togstasjonen er veldig stygg
Mer effektivt veiarbeid. Går treigt
Mer effektiv trafikk
Vi er misfornøyd med den nye bomringen. Det blir
dyrere å kjøre til butikker, jobb, og andre plasser.
Hvis du skal kjøre fra Gand kirke til Rema 1000
Sandved, må du kjøre rundt hele Sandved terrasse.
Derfor mener jeg det må være mulig å lage en vei
gjennom Sandved, Øygarden og opp til Sandved
terrasse, da slipper du å kjøre rundt hele, og det er
ikke mange meter vei som må lages.

Sint fjes
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Sted
Rundkjøring ved
vinmonopolet

Emoji
Sint fjes

Ruten
Ruten

Blå grinefjes
Misfornøyd grønn

Ruten/Buss

Nummersymbol

Skeiane stasjon

Forskrekket fjes

Beskrivelse
Mye trafikk i krysset/rundkjøringen ved
vinmonopolet, på grunn av mange elever fra Vågen
videregående som skal krysse veien. Forslag:
Lyskryss/undergang.
Flere vektere på Ruten om kvelden.
Den lille parkeringsplassen på Ruten kunne blitt mer
ungdomsvennlig, For eksempel med mer benker
Vil ha flere bussavganger til steder det er få
bussavganger
Vi vil gjerne ha flere sykkelstier og lengre. Spesielt
når bomringene kommer og det blir dyrere å kjøre
bil. Hvis vi skal få flere voksne ut og sykle til jobben
istedenfor å kjøre. Hvis kommunen har tilbud om elsykler vil nok flere også benytte sykkel til jobben. Vil
ha et sentrum i Vågen der sykkelstier går fra ett og
samme sted. Lettere å finne fram.

Gråtefjes

Mangler et sted ungdom kan møtes når vi venter på
buss
Vi ønsker en fargerik by
Vi ønsker mer informasjon om fritidstilbud
Fotballbane i sentrum
Flere parker/trær gir bedre luft i byen, og oppleves
som kjekt for barn.
Flere farger i byen, og finere bygninger.
Flere festivaler for ungdom
Få flere legevakter!
Badeland/bedre svømmehall
Mer søppeldunker rundt i sentrum

Kongekrone
Frosk
Tommel opp
Frosk
Smilefjes med hjerter
Hjerte
Sykt fjes
Skråsmil
Knust hjerte

Negativt

Positivt

Forslag
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