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Kommuneplan for Sunndal - arealdelen
Barnetråkkregistrering Løykja skole, sammendrag
Ved Løykja skole hadde 5. og 6. klasse barnetråkkregistrering den 31.10.2017. De registrerte på
pc og nettbrett. Antall registrerte veier er 21 (13 elever) og antall registrerte steder er 165 (18
elever).
Registrering av skoleveg var litt lavt pga vanskeligheter med å registrere veger på nettbrett. Vi så
også at noen registreringer har falt ut. Alle kunne registrere der de ville. Det kom registreringer i
hele kretsen.
Positive:
Ut fra registreringene ser vi blant annet at det er mange som er glad i skogen i nærmiljøet.
På skoleområdet, lekeplassen i Jøntelhaugen, ballplassen ved Førjevegen og ballbanen på Grøa
er det mange positive markeringer som møteplass, ballplass, lekeplass og fin park.
Grøa samfunnshus er markert som møteplass og fin bygning.
Skiløypa er markert med ski og aking og kjempefint sted og utsikt.
Negative:
Det er mange markeringer av vil endre på skoleområdet på Løykja. Det er mange markeringer av
trafikkfare i adkomstområdet til skolen. Det er også markering på at dekket på banen er for hardt
og lekeapparat er ødelagt. Trafikkfare er også markert i Fossdalen.
Markering av at det er for mørkt er gitt på gang-sykkelvegen mot Hoelsand, i Fossdalen og Grøa.

Her er et utsnitt av kartet med registreringene på Løykja og Grøa:

Oppsummering av positive markeringer fra elever på Løykja:
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Oppsummering av aktiviteter fra elever på Løykja:

Oppsummering av negative markeringer fra elever på Løykja:

Kommentarer til vil endre markeringer fra elever på Løykja:
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Hvordan innspillene blir behandlet videre
Innspill om tema
kommuneplanen

i Innspill om aktuelle tema i kommuneplanen som tas med videre i
planarbeidet:
•

Ta vare på skogen som viktig lekeområde i nærmiljøet.

•

Ta vare på skoleområdet, lekeplassen i Jøntelhaugen,
ballplassen ved Førjevegen og ballbanen som er viktige leke- og
møteplasser for barn og unge.

•

Ta vare på Grøa samfunnshus som møteplass og fin bygning.

•

Ta vare på skiløypa som viktig sted for ski og aking og
kjempefint sted og utsikt.

Innspill
til Mottatte innspill om trafikksikkerhetstiltak oversendes til
kommunalteknisk
kommunalteknisk tjeneste / innspill til trafikksikkerhetsplanen.
tjeneste
/
trafikksikkerhetsplan
• Barna har mange markeringer av trafikkfare ved adkomsten til
skolen. Det er også markering av trafikkfare i Fossdalen.
•

Det er for mørkt på gang-sykkelvegen mot Hoelsand, i
Fossdalen og Grøa.

Innspill
til Mottatte innspill om forbedring av skoleområdet oversendes
eiendomsetaten / plan eiendomstjenesten:
for idrett og friluftsliv
• Barnetråkkregistreringene viser at barna vil endre på
skoleområdet på Løykja. Dette går på at dekket på banen er for
hardt og lekeapparat er ødelagt.
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