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Samskaping om de grønne møteplassene 
i den blå byen 

 

 
Beskrivelse av prosjektet, arbeid gjennomført i 2018 

og veien videre. 
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A. Beskrivelse av prosjektet.  
 
Mål 
Regionsenteret Sortland har som mål å skape en attraktiv by med gode møteplasser for 
lokalbefolkningen og besøkende. Sortland vokser innover og det skal fortettes med kvalitet, 
der folkehelse og en grønnere fremtid står sentralt. Prosjektet tar utgangspunkt i lokalt 
engasjement og skal gjennom samarbeid mellom kommunen, næringsliv og frivillige aktører 
planlegge og videreutvikle byparker. Prosessen skal skape lokalt engasjement, aktivitet, 
stolthet og bidra til integrering. 
 
Forankring 
Kommunedelplan " Byplan Sortland - Blåbyen 2015- 2027" har en klar satsing på at 
tettstedet skal vokse innover og at vi skal videreutvikle et levende sentrum.  Å etablere 
attraktive byrom og parker er en viktig del av dette. Det har vært jobbet systematisk med å 
nå målene i Byplan gjennom opparbeidelse av skolenes uteområder og kulturkvartalet. 
Oppatrbeidelse av parkene har ikke vært prioritert og i de siste års budsjett er det kun satt 
av begrensede beløp til dette. Etter hvert som byen fortettes, øker behovet for uformelle 
møteplasser fylt med aktivitet for alle. 
  
Ideen om samskaping  
Med knappe ressurser  kom ideen om å benytte lokale bidrag til å fylle parken med innhold. 
Våren 2018  ble derfor frivillige, næringsliv og kommune  invitert til å  benytte parken som 
arena  for å utfolde seg  og etablere forskjellige aktiviteter. Aeanen er Frydenlundparken- 
byens  sentralt plasserte og største park på 12 daa.  Gode ideer, finansiering og mange 
hender underveis, skal bidra til å skape en attraktiv park.  
  
Hva er gjennomført i 2018 
I mars 2018 ble søknade om stedsutvikling sendt og de første samarbeidsmøtene ble avholdt 
i april; ideene var mange: parsellhage, bocciabane, grillhytte, bord, benker og hundepark var 
noen av ideene som ble realisert i 2018.   Kommunens rolle er å være samarbeidspartner i 
alle delprosjekt, samt å koordinere delprosjektene og ivareta helheten. Det offentlige har til 
nå bidratt med blant annet to store lekestativ og enkel infrastruktur.    

Planer for 2019 
De fleste igangsatte delprosjektene i parken skal videreutvikles og avsluttes i 2019. Hvert 
delprosjekt er avhengig av dugnad og frivillig initiativ og vil derfor være mer tidkrevende enn 
tradisjonelle anleggsprosjekt som blir utført av entreprenør. Dugnadsarbeidet er en del av 
samkapingsprosessen som skal bidra positivt til eierskap og trivsel. Det legges opp til at 
parken videreutvikles gjennom 2019. Foreløpige planer for dette er:  

• Gapahuk skal bygges øverst i parken 
• Vennskapsdesse settes opp ved klatretårnet 
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• Platting og beplanting rundt grillhytta skal etableres  
• Parsellhagen skal ferdigstilles med  kompostbinger, vannpost og interne stier 
• “Markedsplassen” skal planlegges og etableres i samarbeid med Bondelaget  

 
Etablering av infrastruktur  i 2019 
Parken har i dag lite infrastruktur, foruten enkle grusveier gjennom området. Parken har 
hverken belysning, tilgang på vann eller parkering. For at parken skal være funksjonell og bli 
tilgjengelig for flest mulig gjennom hele året, er det behov for en ny og bedre infrastruktur. 
Kommunen har avsatt kr 400.000,- til dette formålet i årets budsjett. Hvor mye det er mulig 
å gjennomføre vil avhenge av delfinansiering gjennom fylkeskommunale 
stedsutviklingsmidler som det ble søkt om i mars-19. 
Følgende tiltak er planlagt for 2019:  

• Belysning av hovdegang- og sykkelveier gjennom parken og belysning av 
aktivitetsområdene. I tillegg ønsker vi effektbelysning 

• Vannposter i forbindelse med parsellhage og blomsterhage, samt markedsområdet.  
• Etablere sykkelparkering, HC-parkering og gjesteparkering 
• Skilting og søppelkasser 

 

Langsiktig virkning av prosjektet 
Denne” folkeparken” som byens innbyggere er  med å skape, vil gi oss en grønnere og mer 
levende by. Samtidig vil samarbeidet skape engasjement, integrering, aktivitet, 
eierskapsfølelse, nytt vennskap mm.  Dette er et viktig bidrag inn i arbeidet for et bedre 
klima og  folkehelse og vil bidra til å skape bolyst.  
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Planleggingsprosess  2018 
 
Initiativ til prosjektet ble tatt av plan- og parkenheten, med 
ønske om at noe skulle skje i byens parker. Ressursene var først 
og fremst tilgang til en stor kommunal park og egne 
kompetanse til å planlegge  og styre prosjektet.  I tillegg finnes  
det uante ressurser i befolkningen, gjennom frivillige lag og 
foreninger og tilgang på midler fra næringslivet og ulike 
støtteordninger.  
 
I april -18 ble det arrangert idemyldring og workshop med 
repsentanter fra frivillige lag og foreninger, barneskolene, NAV, 
voksenopplæringen, Frivilligsentralen, ungdomsrådet og 
bondelaget.  Spørsmålene var ikke bare hva man ønsket i 
parken, men hva man kunne bidra med. Alle ønsket å  bidra 
enten med abeidskraft, kunnskap eller midler, og selvfølgelig 
som brukere av den ferdige parken. Entusiasmen på møtet var 
stort og smittet; vi skulle få til noe sammen! 
 
Politisk sak om samskapingsprosjektet ble vedtatt og  det ble 
bevilget penger til materialer, verktøy og etablering av enkel 
infrastruktur. Dugnad og delfinansiering  fra næringsliv og 

offentlig lå som en premiss.   
 
Ulike arbeidsgrupper ble etablert og delprosjekter konkretisert 
gjennom en rekke arbeidsmøter. Delprosjektene er 
videreutviklet og justert underveis.  Det ble avholdt åpne 
møter og foredrag i løpet av våren.  
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B. Arbeidet gjennomført i  2018 

1. Bord og benker i parken – Byutvikling og integrering 
 
En park trenger bord og benker: et sted å sitte i solen, å samles 
for å spise og slå av en prat med en god venn eller for å ta en hvil 
på veien til noe.  Gode møteplasser trenger også gode 
sitteplasser. 
 
Med dette som utgangspunkt ble det satt i gang et 
samarbeidsprosjekt mellom flyktning-tjenesten  og Sortland 
kommune,  pensjonerte snekkere og Sortland Røde kors.   
I 4 dager ble det snekret og saget og 27 solide  benker og 5 
langbord ble produsert.  I tillegg til to informasjonsskilt og et lite 
kunstverk; en sirkulær “trestammebenk “.   
 
Solen skinte da alt var ferdig produsert og alle bidrog til å bære 
bord og beker opp i parken og bestemme hvor de skulle 
plasseres. Så ble det grillfest. God innsats, møte på tvers av 
kulturer, latter og læring …og ikke minst en rekke stolte 
bidragsytere som ble synlige i bybilde. Integrering og 
byutviklingsarbeid var velykket og bør videreutvikles.   
  
Deltagere i prosjeketet 

• Flyktningtjenesten med 15 av våre nye landsmenn har 
bygget bord, benker og informasjonsskilt 

• 5 snekkerkyndige pensjonister har vært med å planlegge 
og styre arbeidet og bidratt med sin kompetanse og 
gjennomføring av arbeidet. 

• Sortland Røde kors har finasiert materialene til bord og 
benker. 
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2. Grillhytte 
 
Sortland Rotaryklubb har gjort et stort og viktig arbeid i øvre 
del av Frydenlund-parken gjennom flere år.  Granskogen ble 
fjernet og området har blitt ryddet og sådd til en åpen og lys 
gresslette. Dette arbeidet har åpnet muligheten for å utvikle 
denne delen av parken og fylle den med innhold. 
 
Rotary har i lang tid jobbet med å få på plass en flott og romslig 
grillhytte for byens befolkning. Grillhytta er 17 m2 og skal 
brukes av alle brukergrupper;  gamle og unge, familier, 
barnehager, skoler, bocciaspillere, naboer og venner, den er 
universelt utformet. 
 
Det skal være et hyggelig sted å samles , selv på kalde og 
regnfulle dager.  Sortland Rotaryklubb skal drifte og 
vedlikeholde grillhytta.  
 
• Grillhytta er finsniert av Sortland Rotary klubb  med støtte 

fra  Rotary international og lokale givere.  
• Grunnarbeidet  gjort med støtte fra  Buldozer Maskinlag  
• Støping av såle og oppsett av hytta er gjort av Bggfaglinja 

på Sortland videregående skole  
• Asbjørn Høgden har laget langbordet av gran fra plassen 
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3. Parsellhage 
 
Det har vært et mål å fylle parken med innhold som også 
formidler vår kultur og historie. Landbruket er en viktig identitet 
for Sortland,  og omdømmebygging samt eierskap til lokal 
matproduksjon og maten vi spiser er viktig. Å skalpe aktiviteter 
rundt dette var utgangspunkt for å etabler en parsellhage der 
enkletpersoner, skoleklasser, foreninger eller venner kan få 
dyrke sine egne grønnsaker, bær og blomster.  
 
Parsellhagen skal også være en hyggelig møteplass på tvers, 
læringsarena og et sted å kose seg der man ser at det spirer og 
gror. I idemøtene var det stor interesse for dette blant andre fra 
skolene, flyktningtjenesten og andre frivillige.  Området er 
begrenset og med utgangspunkt i at det ligger inne i en park er 
det utformet som et parkanlegg, der alle kan komme å se hva 
som skjer og sette seg på en benk å spise fra det felles 
jordbærtårnet eller bærbuskene.  
   
Det ble etablert en dugnadsgjeng for hagen og grunnarbeidet ble 
igangsatt i juni-18.  Den innerste sirkelen er rammet inn, fylt med 
tang og jord og isådd med grønngjødselblanding. Våren 2019 
skal hagen deles opp og stien gjennom området med benker og 
plantekasser skal etableres. Parsellene kan så dyrkes av de som 
vil være med.  Parsellhagen kan bli et viktig bidrag til møter på 
tvers, da brukerne blant annet er  skoleklasser, invandrer, foreninger og  
enkeltpersoner.  
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4. Klatretårn og multiclimber 
 
Et viktig element i parken er lek og aktivitet og det er derfor 
satt opp to store klatrestativ som kan være spennende og 
utfordrende for barn og unge. Her kan du legge deg ned å 
slappe av i en av “kurvene” inne i tårnet, klatre helt til tops og 
skue utover parken, eller kjempe deg opp for så og skli ned på 
multiclimberen.  
 
Parken er planlagt slik at ulike funksjoner ligger nært opptil 
hverandre. Klatretårnet ligger ikke langt fra parsellhagen,  og 
multiclimberen er i nærheten av grillhytte og bocciabanen. Er 
man flere gir det behov for flere aktivitetetr samtidig ( som 
dyrke og leke). I tillegg kommer ulike brukere tettere på 
hverandre og gode møter kan oppstå. 
 
Multiclimber står i øvre del av parken og ble ferdigstilt i 
oktober-18. Klatretårnet som ligger i den nedre del av parken, 
stod ferdig i september-18 og ble høytidlig åpnet av 24 av 
byens barn. Med hver sin saks klippet de det blå silkebåndet 
før de klatret til topps.   
 
Å etablere store lekestativ er kostnadskrevende og kan ikke 
gjøres på dugnad. Det var derfor avgjørende at Nordland 
fylkeskommune bidrog med Stedsutviklingsmidler inn i 
prosjektet for at lekestetivene skulle kunne monteres. 
  



 

10 
 

10 Samskaping om de grønne møteplassene i den blå byen                 Beskrivelse pr 01.03.19 

5. Bocciabane 
 
Frivilligsentralen har lenge ønsket å etablere en bocciabane på 
Sortland, som første ledd i en “lekeplass for voksne”. Etter 
planlegging og innsalming av midler ble grunnarbeiden gjort og 
dugnadsarbeid igangsatt høsten 2018.   
 
Boccia er et kulespill, spilt i det gamle Roma, men er nå noe 
man finner mange steder, og mange kjenner det fra sydeligere 
strøk og ferie.  Mange av de aktive deltagerne i 
Frivilligsentralen spiller boccia. Alle kan spille boccia og det er 
et sosialt og fint spill.  Boccia er spesielt tilpasset 
funksjonshemmede.  
 
Bocciabane ligger i den øvre delen av parken og er lett 
tilgjengelig fra omsorgsboligene og fra gangveien og HC 
parkeringsplassen.  Bocciabanen ligger nær tilknytning til 
Grillhytta som universelt utformet og langbordet og disse vil 
fungere godt sammen. 
 
Bocciabanen er blitt et flott bidrag til parken som vil skape 
aktivitet. Beplanting vil komme på plass etter hvert. Flere bord 
og benker er satt rundt banen.  
 
Banen ble høytidlig åpnet av Frivilligsentralen i oktobe. Snoren 
ble klippet av regjerende mester. Plassen var pyntet med flagg 
og blomster og det var fyr i bålpanna. Åpningen ble etterfulgt 
av en bocciakonkurranse.  
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6. Hundepark- parken utvides 
 
Det er mange hundeeiere på Sortland og det har lenge vært 
ønske om en et sted der hundene kunne samles og sosialisere. 
På idemyldring var det ønske om at det kunne legges en 
hundepark i Frydenlundparken. Dette viste det seg lite 
hensiktsmessig, da det både er arealkrevende og det er heller 
ikke i Frydenlundparkens ånd med et høyt gjerde som stenger 
av deler av parken. 

I direkte tilknytning til parken lå et kommunalt restareal og en 
klimavernsone som viste seg egnet for formålet og på kort tid 
ble  deler av området “ryddet.”  Organisasjonen Sortland 
hundepark ble etablert og det ble opprettet “Spleis “ for å 
samle inn penger. Det kom raskt inn 20.000 og gjerde, 
inngangssluse og  atkomststi ble bygget på dugnad.  Det ble 
også satt opp midlertidig belysning koblet til  strøm fra en 
vennlig nabo.  

Hundeparken åpnet høsten-18 og er mye brukt. Mange gode 
møter mellom hunder og hundeeiere har funnet sted. Delt 
kunnskap og nye vennskap både gjennom dugnadsarbeid og 
bruk av selve parken. Parken drives av “Sortland Hundepark” 
og er åpen og kostnadsfri for alle.   

Hundeparken ligger i direkte tilknytning til Frydenlundparken 
og er en del av det grønne parkdraget som ender i Sortland 
idrettspark.   
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7. Frisbegolf. 
 
På idedugnaden kom det også opp ønske om å etablere en 
frisbegolfbane i parken. Dette viste seg for arealkrevende.  
Som følge av dette ble det funnet areal langs Selnesstien, litt 
utenfor sentrum og det jobbes med finansiering. I 
Frydenlundparken er det satt opp tre frisbeegolfkurver for å 
trene og teste ut denne aktiviteten. Informasjon om spillet 
og arbeidet som pågår henger i parken, der det også er 
frisbee til utlåns. (planen under viser plassering av kurvene) 
 

8. Gang/sykkelstier 
 I forbindelse med at det er etablert  nye aktivitetssoner i 
parken,  er det viktig at disse blir tilgjengelige og gangstier er 
etablert.  Det er også etablert en gangsti diagonalt i øvre 
park, der det tidligere kun var et tråkket spor.   
 
Med et lavt budsjett og ønske om å bevare mest mulig av 
eksisterende vegetasjon er gangstiene relativt enkelt 
utformet. Utforming og materialbruk ivaretar at de skal være 
tilgjengelig for alle.   
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9. Uventede  bidrag 
Et prosjekt som er åpent for ideer og innspill  i hele prosessen har ført til flere små uventede 
tiltak som beriker parken:  
 
Informasjonsskilt og kunstbenk  
Da det var tid og materiale igjen etter etter delprosjekt med 
benker og bord, ble kappbiter benyttet til å lage en kunstnerisk 
trebenk. I tillegg ble informasjonsskilt som beskriver aktiviteten i 
parken bygget.  En lokal entreprenør ønsket å monter skiltene 
som sitt bidrag til parken.   
 
Hestehode i Hestehagen. 
Hestehagen er den nedre del av parkens historiske navn og en 
lokal håndverker laget i den forbindelse et flott hestehode som 
pryder informasjonstavlen.  
 
Grøfte-adopsjon 
En lokal beboer henvendte seg til oss med ønske om å adoptert 
en av grøftene langs parken for å  holde den ryddig og fin 
gjennom året.  
 
Drift av Facebooksiden 
En lokal fotograf og en grafisk designer ønsket å ta ansvar for 
parkens facebookside og informere og dokumenter hendelser 
underveis.  
 

10. Media og omtale 
Media er benyttet aktivt underveis, for å informere og skape blest om parken, men ikke 
minst for å  synliggjøre hva vi kan få til gjennom godt samarbeid. Å benytte media for å 
“hedre” de som står på og bidrar til felleskapet er en god måte å skape stolthet og 
eierskapsfølelse.  
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