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Hvem er vi som søker.
Vi er ei gruppe VIS – Vanvikan i Sentrum, som jobber for å skape vekst, tilhørighet og glede for
store og små i Vanvikan. Vi er relativt nystiftet i mars i 2014, men har allerede rukket å markere
oss i nærmiljøet. Har pr. i dag over 70 innmeldte medlemmer der 13 av disse er barn/unge. Vi
har ikke vært så aktiv for å øke antall medlemmer da vi først ønsker å vise hva gruppa kan utrette
for bygda. Tilbakemeldingene vi får er veldig positive og ser at flere ønsker å være med å støtte
opp om den jobben vi gjør for nærmiljøet.
VIS ønsker å bidra til å skape gode utendørs møteplasser for barn i Vanvikan. Dette for å skape
trygge og attraktive lekeområder, og som i tillegg kan innby personer i alle aldre til å bruke disse
felles møtestedene.
VIS har kartlagt hva som er på de forskjellige plassene som finnes pr. i dag. Flere er i relativt
dårlig stand, med ødelagte, dels ubrukbare og farlig lekeapparater. Andre mangler sikre, gode
lekeaparat og sitteplasser. (Under lister vi opp hver leikeplass for seg).

Vi har jobbet med flere store saker.
 To runder med arbeidskrevende kamp for å redde avgangene på Hurtigbåten som er bygdas
navlestreng til Trondheim, noe som ved vår påvirkning endte med at vi reddet 35 turer i uka.


VIS står som hovedarrangør for «Familiedagen» i august, som nå har vært gjennomført i 3 år.
Dette er et meget vellykkede arrangement som vi jobber med for å videreutvikle til fortsatt å
være en årlig bygdedag i Vanvikan.



Arbeider med å oppgradere Arnfjæra og har fått innvilget SMIL midler øremerket til
opparbeidelse av bl.a. en sti godkjent for bevegelseshemmede.



VIS har opparbeidet en parkeringsplass til Arnfjæra. Dette for å hindre parkering langs
fylkesveien.

Andre prosjekt vi jobber med:


Jobber med å få flere tomter i Vanvikan – være en pådriver og ideskaper. Dette for å få mer
liv og folk til bygda



Bidrar til og være en medspiller under opparbeidelse av et Multi-Aktivitetssenter. Dette er en
langvarig og grundig prosess som vi jobber med; bl.a. motorcross, BMX, Paintball,
speiderleir m.m.



VIS har lagd en hjemmeside som vi håper skal være en infokanal for innbyggerne i
Vanvikan. Der informasjon om arrangementer og andre hendelser i nærområdet blir lagt inn i
en kalender. Her skal vi også få inn opplysninger om hvem, hva og når arrangerer ting og hva
som finnes i Vanvikan.



Videreutvikle Arnfjæra, med å oppgradere veien ned fra Fylkesveien slik at handikapbiler
kommer ned, og å få ferdigstilt et felles toalett for besøkende i fjæra.
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Prosjektplan - Møteplasser i Vanvikan
Ideen
Hva kan VIS bidra med som kommer alle i bygda til gode?
Jo, vi kan være en pådriver for at bygda får forbedret de møteplassene som finnes, og i tillegg
opparbeide nye.
Vi ønsker at især barn skal ha et godt utendørs fritidstilbud i nærheten der de bor, med mulighet
for fri lek og oppfordring til bevegelse og uteglede.
Dette er noe VIS hadde tenkt å jobbe med, og når vi fikk se at dere ønsker å støtte slike tiltak,
med midler til anlegg som bidrar til dette ønsker vi å kunne motta støtte fra dere til disse
tiltakene.

Målgruppe
VIS ønsker å bidra til å skape gode møteplasser utendørs i Vanvikan. Spesielt ønsker vi å rette
dette mot barn for å kunne skape trygge og attraktive lekeområder, som i tillegg innbyr alle aldre
til et felles møtested.
I Arnfjæra oppretter vi et anlegg der barn og unge kan få et sted for felles aktivitet og fysisk
utfoldelse.

Brukere
De plassene som alt finnes, ligger spredt om i byggefeltene. Det er svært variert hva som finnes
der og de blir alle drevet av velforeninger eller enkelte foreldre som tar et egen initiativ. Det som
er felles for alle plassene er at de ikke har midler til å oppgradere. Samt å kunne skape bedre og
bredere tilbud.
Plassene er tilrettelagt for barn, og de fleste av disse har tildels utrangerte og dårlige aparater
(som huskestativ), mens andre ikke har apparater i det heletatt.
Vi ser er at på de fleste plassene ikke er tilrettelagt for familier med bl.a. sitteplasser. Dette har
VIS alt tatt tak i ved å kjøpe inn stødige sittebenker, med bord, for å sette ut på lekeplassene.
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Kort om møteplassene – leikeplassene
Felles for alle plassene er at vi kjøper inn søppelstativer for å hindre forsøpling i naturen og
områdene rundt. Disse vil bli tømt og passet på at de grupper som har ansvaret for hvert område.
Likedan er det tatt høyde for å må gruse opp de aller fleste plassene med sand for å skape gode,
trygge og tørre lekeområder.
1. Arnfjæra:
Arnfjæra som er et område med en lang historie når
det gjelder bruk og rekreasjon gjennom flere tiår.
Men det har forfalt og området er til dels gjenvokst.
VIS har satt oss som mål å få dette stedet
oppgradert til bruk for alle i Vanvikan. Vi har i
2015 søkt og fått SMIL midler til å opparbeide en
enklere tilgang for bevegelseshemmede, noe som
vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2017.
Tidligere var det en campingplass og badeplass i
Arnfjæra, men i dag er det ingenting av fasiliteter
her. Neste del-prosjekt blir opparbeidelse av et
klosett for de som bruker fjæra. I tillegg til å være
et fint sted for å bade og oppholde seg på, er også
dette et sted barnehagene ofte bruker.
VIS har fått opparbeidet en parkeringsplass i
tilknytning til Arnfjæra der halvparten av bidraget
på til sammen 70000 var dugnadsinnsats. Denne
parkeringsplassen er en viktig brikke mot vårt store
prosjekt – Arnfjæra. Her kan folk parkere for å
bruke
Et stort stativ med 4 husker, ett stativ med 2 husker
og en vippehuske fordelt på området. I tillegg to
små fotballmål og sandkasse til de aller minste.
 Stedet er for bruk av alle
 Dugnad med graving, kjøring av masse fra og til, sand til husker, oppsett av stativer
 Holdes ihevd ved dugnader og en gruppe (Arnfjæras venner) som er under oppretting.
 Søknad om til sammen: kr 73.804,00 kr

2. Ratvikbakken:
Her er det satt opp en gapahuk og et vippeaparat, samt noe
tau som er hengt opp mellom trærne. Dette er en plass som
storbarnehagen ofte bruker.
Et stort stativ med 4 husker, en vippehuske, 1
handball/fotballmål. I tillegg to små fotballmål og sandkasse
til de aller minste.
 Foruten barnehagen sogner det ca 50 husstander hit.
 Dugnad med oppretting, sand til husker, oppsett av
stativer,
 Vedlikeholdes av naboene i fellesskap
 Søknad om til sammen: kr 48850,50 kr
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3. Revgårdsveien:
Er en pent opparbeidet leikeplass på Sæter like innafor
Vanvikan. Her er det et leikeaparat, huske og sklie.
Setter opp to små fotballmål og sandkasse til de aller
minste.
 Ca 30 hus som sogner til denne plassen
 Dugnad på oppsett av sandkasse m.m.
 Driftes ved dugnad med naboene
 Søknad om til sammen: kr 9633,50 kr

4. Trøanbakken:
Her er det satt opp en dobbel huske med sklie og en humpedisse.
Setter opp to små fotballmål og sandkasse til de aller minste.
 Ca 30 hus som sogner til denne plassen
 Dugnad på oppsett av sandkasse m.m.
 Driftes ved dugnad med naboene
 Søknad om til sammen: kr 9633,50 kr

5. Vollaveien:
Her er det er stor leikeplass som er
flittig i bruk, med bl.a. to store
fotballmål. Men det mangler husker,
m.m.
Setter opp et stort stativ med 4
husker, en vippehuske, 1
handball/fotballmål. I tillegg to små
fotballmål og sandkasse til de aller minste.
 Ca 50 hus som sogner til denne plassen, aktiv gruppe.
 Dugnad med oppretting, sand til husker, oppsett av stativer m.m.
 Vedlikeholdes av naboene i fellesskap
 Søknad om til sammen: kr 42075,50 kr

6. Bjørganveien:
Her er det en liten plass inne i skogen. Denne er
helt nedslitt og kommunen har satt av et nytt
område tiljengelig lengre fram. Her finnes det
ingenting så det må opparbeides fra bunnen av.
Noe av dette taes ikke med her, men setter opp det
samme som flere av de andre har satt opp i sin
søknad.
Et stort stativ med 4 husker og en vippehuske I tillegg to små fotballmål
og sandkasse til de aller minste.
 Ca 50 hus som sogner til denne plassen
 Dugnad med oppretting, sand til husker, oppsett av stativer m.m.
 Vedlikeholdes av naboene i fellesskap
 Søknad om til sammen: kr 42.075,50 kr
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7. Langnesveien:
Her er det et gammelt byggefelt med nye generasjoner og
et økende antall barn. Fra før finnes en båt og et
huskestativ.
Setter opp et lite stativ med 2 husker og en vippehuske i
tillegg to små fotballmål og sandkasse til de aller minste.





Ca 25 hus som sogner til denne plassen
Dugnad på oppsett av sandkasse m.m
Vedlikeholdes av naboene i fellesskap
Søknad om til sammen: 36.542,50 kr

Kartutsnitt
Hele området med 6 i Vanvikan og 1 på Seter der Revgårdsveien ligger

Under: 5. Vollaveien, 4. Trøanbakken, 2. Ratvikdalen
og nederst på kartet Arnfjæra
Høyre:
6. Bjørganveien
7. Langnesveien

Plassering av leikeplassen i Revgårdsveien
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Budsjett oppsett skjema:
Det søkes om til sammen 277.615 kr for Prosjektet: Møteplasser i Vanvikan
Dette vil bli fordelt på 6 leikeplasser og et friluftsområde ved et strandområde like ved sentrum.
Info ang skjema: Det andre fortsetter der det første slutter.

Tar også med
den dugnadsinnsatsen som
alt er brukt som
underlag for
denne søknaden,
samt annet
arbeid under og
og fram til
prosjektets slutt.
De blå feltene
indikerer
dugnadstimer på
selve
oppbyggingen.
25 timer før
25 timer under
25 timer
etterarbeid
75 x 280 kr =
21.000 kr
Dette gir en dugnadsinnsats på til sammen: 113.120,00 + 21.000,00 = 124.320,00
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Tidsplan
Oktober 2016 – mai 2017:
o Samle info ang hva som finnes av møteplasser og leikeområder i vanvikan
o Kontakt og engasjere drivere/kontaktpersoner for de leikeplassene som finnes
o Utfordre disse til selv å definere hva som finnes og hva de ønsker som et basis tilbud
Mai 2017:
o Sammenfatte innsamlet materiale og oversikter.
o Sette opp et forslag til hvilke tiltak og innkjøp som ønskes på hver plass
o Sette opp et budsjett for hver plass, med tidsforbruk, dugnad og innkjøp av utstyr
o Planlegge videre oppgradering av Arnfjæra og ta dette med i prosjektet.
o Sende inn søknad 31.5
Juni – September 2017:
o Begynne med grunnarbeidet for oppsett av aparater m.m. Plassering og opparbeiding
av fundament til stativer.
o Arbeide videre med å planlegge dugnader til høsten etter skolestart.
o Undersøke lagerbeholdning og leveringstidspunkt på de aparater vi har satt opp i
søknaden.
o Fortsette opparbeidingen av Arnfjæra for å tilrettelegge for oppsett av aparater.
o Motta positivt svar på vår søknad fra dere.
o Sende vår bestilling på aparater m.m. (Alt avhengig av tidspunkt for svar på
søknaden)
o Mottak av utstyr
o Fordele og hjelpe til med gjennomføring av oppsett og opparbeiding av plassene.
2017 – vår 2018
o Ferdistilling av de 6 leikeplassene og Arnfjæra.
o Avslutning av prosjektet med avsluttet prosjektregnskap
 Delregnskap med summering av dugnadstimer og forbruk av materialer.
 Regnskap med sammenstilling av hele prosjektet.

Avsluttet prosjektet med 6 oppgraderte og toppe leikeplasser rundt om i bygda, samt første del
av hele bygdas badeplass og rekreasjonsområde; Arnfjæra.

Informasjon om søker:
VIS – Vanvikan i Sentrum
v/leder Rigmor Halsli
Trøanbakken 2, 7125 Vanvikan
Mobil: 957 88 854
Mailadresse: styret@vanvikaninfo.no
Hjemmeside: http:vanvikaninfo.no

Mvh
Rigmor Halsli
Leder VIS – Vanvikan i Sentrum
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Utstyr
Med bilder, info og pris
Apparatene er hentet fra Sommerbutikken.no som forhandler apparater til både private og
offentlige leikeplasser. Vi har plukket statib\ver fra den offentlige delen.
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