
LOKALT VERKSTED ASKIM  15/10-2020  

Gruppenes gjennomsnittsscore av Stedskompasset:  

Askim sentrum (området fra rådhuset, togstasjonen, Guderudparken, gågata og byrommet) 

 

Askim parkområdet (rådhuset, folkeparken, idrettsanlegget og Askimbyen skole) 

 

 



Hovedutfordringer:  

• Offentlig transport, store busser i liten by – minibusser, for trafikksikkerheten, miljøhensyn  

• Trafikk og parkering: Parken har plasser, men skolen og barnehagen har ikke plasser 

• Trygghetsfølelse: lysmangel, særlig mellom Rådhuset og parken og noen steder i parken 

• Dårlig vedlikehold på bygg – parkscenen og dårlig asfalt 

• Mangel på søppelkasser og tømming av disse 

• Innflytelse og mangel på kontroll: hvordan finner man viktig informasjon – Nettsiden til 

kommunen holder ikke, trenger enklere og andre kanaler 

• Igjenvokst område mellom rådhuset og grusbanen  

• Mangel på aktivitetssenter til de eldre som ligger sentralt 

• Innflytelse fra ord til handling 

• Vedlikeholdsplan med en ansvarsavklaring (synliggjøring av den frivillige innsatsen) mellom 

frivillige og kommunen 

• Kollektivtransport: for få avganger ved skolestart og slutt, den stopper heller ikke 

• Mangel på møteplasser for ungdom i sentrum – de får ikke lov å oppholde seg på senteret, 

de bør få et ungdomshus  

• Få sitteplasser ute, som ungdom ønsker å benytte (parken, Askim Torget) 

• Møteplasser for alle, for barnefamilier/ ungdommer og eldre, nær stasjonen  

• Vedlikehold på alt i sentrum, mange områder ligger i «brakk» 

• Utrygghet: for dårlig lys, tomme lokaler, for lite folk i sentrum. Butikker stenger tidlig og 

derfor mange mørke soner 

• Trafikk og sikkerhet: smale fortau, uoversiktlige overganger mangel på sykkelveier 

• Mangel på boliger som er tilpasset barnefamilier, unge voksne og ungdom 

 

 

Tiltak:  

• Minibuss i sentrum 

• Trafikk og parkering ved Askimbyen skole – voksne trafikkvakter, Stopp forbudt-skilt, 

holdningsendring med konsekvenser ved overtredelse, sykle og gå til skolen, 

tilrettelegge for myke trafikkanter, trafikkdumper, lavere hastighet 

• Trygghetsfølelse: lys i parken og åpne områder. Se på forslaget fra Folkeparkens 

venner (grønn trasse fra rådhuset til prestegården med lys og benker). 

Bevegelsessensorer ved tribunen, mindre mørke lommer, lys ved scenen og  



• Nøkkelkort til Askimhallen – Trygghet og vedlikehold 

• Vedlikehold av inngangen til Askimhallen 

• Flere søppelkasser ved rådhuset og fokus av vedlikehold av bygg generelt 

• Innflytelse og mangel på kontroll: Informasjon fra kommunen, bruke alternative 

kanaler, SMS, epost, bruk vanlig post. Finne en plattform som virker 

• Flere benker rundt i området sammen med lys skaper trygghet.   

• Utvikle skateparken i Askim, se hvor fin skateparken i Mysen har blitt 

• Flere avganger i kollektivtrafikken og bussen må stoppe 

• Møteplass/aktivitetshus for ungdom innendørs i sentrum 

• Benker må stå der ungdommen ønsker det. Benk med WIFI, tak og strømuttak som 

ligger i sentrum.  

• Når utbygger bygger nye bygg, bør det også fokuseres på møteplasser. Samarbeid 

kommunen og utbygger 

• Aktivitetshus for eldre 

• Ved mørke områder sette opp lys, generelt mer lys i sentrum. Butikkene bør la lys i 

vinduene stå på gjennom kvelden/natten 

• Brede fortau, bedre sykkelveier, oversiktlige overganger, sykkelparkering 

• Ikke bare boliger for gamle i sentrum, men også for unge voksne, barnefamilier, for 

alle 

• Bør være en enkel måte for å gi beskjed for befolkningen til kommunen ved 

utbedring og vedlikehold  

• Inngang til Askim stadion for personer som ønsker å løpe, men som hindrer inngang 

for sykler (portene er i dag låste)  

 


