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Er du mellom 13 og 16 år og bor i  Gjerdrum  kommune? Har du  lyst  til å vøre med—å bestemme

hvordan  Gjerdrum kommune  skal  være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.
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Gutt ...... Jente....... '

Alder...\.}.l.........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

l] Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

[l Flere ganger i uka

El 1gang i uka

El Noen ganger i måneden

få Noen ganger i året

Aldri

F»



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El

[Il—EIDE]

Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1  gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

DDDDDDDDHDE

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball ..........  Basketball............andre ballspill ...............

Sitte å lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre tlng

Hvilke  andre  steder i  kommunen  liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En annen ting kommunen lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

El Jeg går

IE Jeg blir kjørt av voksne
3 Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi  skal  gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt eller jente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor
mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive
hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente .......

Alder ................

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

EI Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere gangeri uka

D 1  gang i uka

EI Noen ganger i måneden

El Noen ganger i året

[5’ Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere ganger i uka

1gang i  uka

Noen ganger  i  måneden

Noen ganger i året

D  81% B D

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lovå sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............
Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær
Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker
Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art
Andre ting ..................................................................................................................

DDDDDGDDDQQ

Hvilke andre stedFi kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

tä) bänö/bäf)
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
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En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Xi Jeg sykler dit
Jeg går
Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å vøre med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt...... Jente.......

Alder ................

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[l Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

SUEDE!

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1  gang i uka

Noen gangeri  måneden

Noen ganger i året

El El El El El

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte å lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

DDDDDDDDDDD

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

EIEJEJCI

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt  beste  for at  alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i kommunen  og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en  plan  for  arealbruken  for  hele kommunen  og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er Iov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre .hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jentenx.

A.der......l.L.l....
Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

Cl Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

[] Flere ganger i uka KPD OKgX/JLXY 0%

1gang i uka

~ Emma “EH—EmNoen ganger  i måneden

Noen ganger i året

DDÅD

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

"€036a
Flere gangeri uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger  i  året

El E] E] DKF

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill ...............
Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

@-  Andre  tmg

DEDDEDDDØE

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

 



En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

"Bf Jeg sykler dit

”5 Jeg går
&  Jeg blir kjørt av voksne
E. Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du  lyst  til  å vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi  blir flere  i  kommunen  og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt...... Jente..)§...

Alder.....l.ff1 .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka QOÅY bCeUK

lgangiuka \EQDOKI

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

El  G D  [:l

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene»  parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

531 Flere ganger i uka

El  1  gang i uka €3‘\’[30\L\

D  Noen ganger i måneden

El Noen ganger i året

El Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

El Ballspill: Fotball ..........  Basketball ............ andre ballspill...............

[l Sitte å lese

[l Piknik

D  Gå på line (tau) mellom trær

E Se/mate dyr
[:1  Skate

El Spille sjakk med store brikker

E Sitte  ved  bord  å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
[] Street art

[l Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

KcfixQnsékapkés .......................................................................................................

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

.............................. dakdmcmmmvmtamd

.................................................................................................................................................................................



En  annen  ting kommunen lurer  litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

[] Jeg sykler dit
E Jeg går
I] Jeg blir kjørt av voksne

3 Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi  skal  gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles  inn av  Iaerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i Gjerdrum kommune?  Har du  lyst  til  å vøre  med å bestemme
hvordan  Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jenteflylx....

[.  (

Alder...!.....' .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka "Q DO i  C  3  l,"
;,—/'/f

1  gang i uka (  ..

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DUDE

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne plassene»  parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

D  Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

B  Flere ganger i uka ;; —  —

E  1gang i  uka

[l Noen ganger i måneden

D  Noen ganger i året

E]  Aldri

Hva  liker  du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill:  Fotball,/K.....  Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk  med  store brikker

Sitte  ved  bord å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art
Andre ting ..................................................................................................................

DDEDQ‘EEEDDE

Hvilke  andre  steder  l kommunen liker  du" a være på fritiden  din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Vitik,jzn”xx.txldkcsl M.. (M n

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

(før-...lW—AC Stub—f. .. 90316116 .. få -....-
M  -(-(' 5 J.]... .?éxä... pqg;............ J.)

E  varm mc /zc.  (  (
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En  annen  ting kommunen lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

{Z Jeg sykler dit
IX Jeg går
&  Jeg blir kjørt av voksne
$. Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle
skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



5.

Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

»  Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere
bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente..>S..

Alder....l..5.. .....

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka EI note ”62 39074—

W  öwco
1gang i uka

Noen ganger i måneden

ZKDEJD

Noen ganger i året

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

[l Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere an er  i  uka
g g I &  sdømm m

El  1  gang i uka ,
O—x/ og %”»l (fp-iloallbe MS

m  Noen gangeri  måneden

[Z Noen ganger i året

[I Aldri

Hva liker du å gjøre  i  en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball"); ...... andre ballspill...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

Dammamnæmaa

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter giør du der?

sinks- incndbø mum
Qfi'EWmK( vmqfw

"mgi åwz. ..Hemmm  
mu  puss)

Hva  skulle  du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
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En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Ki Jeg sykler  dit

X  Jeg går
E Jeg blir  kjørt av voksne
E  Jeg tar  bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1—20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er  unge  eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva
de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente.).g"

Alder....]..l.7f......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

a Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
a i  '

ovcf- ‘atg neg
Flere ganger i uka emf

1gang i uka

Noen ganger  i  måneden

Noen ganger i året

DECIDE]

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

E]  Hver  dag

Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der
Flere ganger i uka 3603 (53C

1gang i uka

Noen ganger i  måneden

Noen ganger  i  året

E] El El El E

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

>:! Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Cl Ballspill: Fotball  ..........  Basketball ............ andre ballspill ...............
[l Sitte  å  lese
Kl Piknik

III Gå på line (tau) mellom trær
[l Se/mate dyr
El Skate
El Spille sjakk med store brikker
El Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
El Street art
D  Andre  tlng

Hvilke  andre  steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

0 (

We ”M. ...-1 .....mm A, €A we» 3-43 M”. ta hmmmmtvl.!-
       

 

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her  i  dag?

lömwgcllA/åwx 3W määellbmå -Wa- %AÅWM



En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Er Jeg sykler dit DOE" 319(3l må!” (% Qt &  5-6%
2] Jeg går L “u
El Jeg blir kjørt av voksne / W  W532? [A (Ag 3  pg Uflax lip/a
ll] Jeg tar bussen ' S (LM iv!) (39: t qw'vww L

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer. -

Fristen for  å  svare er 31/ 1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inntil:

Vennlig hilsen

Henning HornnæssHelge Nyhamn og

ArealplanleggerArealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med  å  bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i  kommunen  og skal sørge for at alle har en god  kommune å  bo i.  Kommunen jobber  med

en  plan  for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente.").i.

Alder...1'.-i........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

Cl Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Snekker "Yvenner,

När få er på film.

Flere ganger  i uka

1  gang i uka

Noen ganger i  måneden -

Noen ganger  i  året

GIDDE]

Aldri



Hvor  ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El
EIGED-

Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka x
ar tur og ”life—°C”.

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

lZlClElElDElElDDII

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill ...............

Sitte å lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art
Andre tmg

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes heri dag?

D..... gif;"ÅÅfElÅlfélÅÅééöräéläöälälZÅÅÅÅÅIIÅÅÅIIIIÅÅIÅIÅÅÅÅÅÅIÅÅÅÅÅÅÅÅÅIIÅÅI.ÅIÅÅÅÅIÅIÅÅÅÅÅÅÅÅÅIÅÅÅIÅÅÅÅÅÅIÅIIÅÅÅIÅZÅÅIÅIÅIÅIÅ

 



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

I Jeg sykler dit
D  Jeg går

Cl Jeg blir kjørt av voksne
I Jeg tar  bussen

Tusen takk for hjelpen  din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle
skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for å svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i Gjerdrum  kommune? Har du  lyst  til å vøre med å bestemme

hvordan  Gjerdrum kommune  skal  være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ......  Jente..L‘....

,1

Alder ..... L..). .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

D Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

E

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

El El El El



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

Cl

El  G G D

Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka emj

LÅC IC)» (* ;

1gang i uka '  “at”

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

DDDDDDDDDEE

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

‘vdkkW/bupha/lyxbmwmn/>l;CCJUW

Hva  skulle  du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

...-Sig?
e.;
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En  annen ting kommunen lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit
Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

DEE

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi  skal  gjøre vårt beste for at alle

skal  trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god  kommune  å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... ente. .....

Alder.....)...........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DECIDE

Aldri



Hvor  ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i  måneden

Noen ganger i året

DEBBIE

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............
Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær
Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker
Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art
Andre tmgfi‘xfliw

 

EEDDDDDDDEE

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

....... Suw'l'osäsjvn

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

mama

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å  vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jentenxn

Alder.....l..l.').......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

E] Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DUDE

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
El Flere gangeri uka

1gang i uka

Noen gangeri måneden

Noen ganger i året

El  G D

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en  park  eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill ...............
Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær
Se/mate dyr
Skate
Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting ..................................................................................................................

IDDDDDDDDDE

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

kjeairäfmnöswåäx

Hva skulle du ønske fantes  i  Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

- .Jeg sykler  dit

Jeg går
Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

BHD]

Tusen takk for hjelpen din. Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  Iaerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



owl/um Ø;
.? k»,

&  .;
Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i.  Kommunen jobber  med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask  sentrum  som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil
kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... lenteÅ.

Alder....L.—å. .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere gangeri uka

El  1 gang i uka

Cl Noen ganger i måneden

E]  Noen ganger  i året

Ngscffzwä Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El

EMBED

Hver  dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Fleregangeriuka 35:90! w  93 C)! cat/515596),

1 gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

<mmDD$DDmDD

H

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese

Piknik
Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker fj/fukäx
Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner/(spise sammen med  venr®

Street  art X ,M/
Andreting ....... CC? W'h9

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

.JgawhlQ&CmmbiåammäåWEMMGåanäkmxmmåwmäöfælwmgKähww
Sommar—CAM$..(.C.l..:4'a£..........). .....galian."...mcd..."Néill."...ehalg....g...

HK:).?)./2542...nå?—GC..."ug,—Lääiä...,e""Haha....." 4WUCQUMUW3GQM'
åstcgtnm ........................................................................................................................................................

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

én wéMwWäå&&Mwmwmwmmmmmmwmmwmwm

%

alma



En  annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

E  Jeg sykler dit

Z  Jeg går 317075?) lA—Uor' de? Skal
E Jeg blir kjørt av voksne
E Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  Iaerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum

'”WaMWWmW -



/

Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommuneskal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt eller jente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente.?g.

Alder....l.3) ......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[Z Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

E]  Flere ganger  i uka

1gang i uka

Noen ganger  i måneden
/

Noen ganger  i året

El EMD El

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
El Flere ganger i uka

El  1  gang i uka

El» Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

El Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball.......... Basketball............andre bailspiil.....>.<.......
Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

DDDDDDDDDEHX

Hvilke andre  Teder  i  kommunen  liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter giør du der?

VCCLkU hf056+og>Hjcmmf

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

SVWLOMSCW/



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra'de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går
Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

EälEEl

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle
skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn ' og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å  vøre med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og
sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lovå gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ..... .....

Alder....].3. ......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El  Hver  dag Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka

1  gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Daman

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El
G D E B D

Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger  i  uka

1gang i uka

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

DDDDDDDDDEö

Bare være m venner ute  °  'øre noe spesielt

Ballspill: @u.mm@ ...........  andre  ballspill ...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

GMT
Smug........fÅ....M£q( ........... i! andffzc.........ÅÅIÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅZÅÅÅÅÅÅÅIIÅÅIÅÅÅIÅIZÅÅÅÅÅÅIIIIÅIIIÅIÅIIIII::

Hva skulle du ønske fantes" l  Gjerdrum som ikke finnes heri dag?

 



En annen  ting kommunen lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

8: Jeg sykler dit
El Jeg går
El Jeg blir kjørt av voksne
IE Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1—20.
Svarene samles inn av Iærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger ' Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere
bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... JenteM

Alder....l.ä. .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka EFP M  MOJ  W  Vx. «"

lgangiuka '- Fri ”A" ”WWW—(z PÅ»

ökØLa/y
Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Gamma

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Bf Fleregangeriuka U  AW” NC,/A var.»

1gang i uka . .

'  fr; mø Wa%w Ø  r"
Noen ganger  i  måneden S):

O l  of}
Noen ganger  i året

DDDEI

Aldri

Hva liker du  å  gjøre  i  en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball ..........  Basketball............andre ballspill ...............
Sitte å lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

Dammmmmmmwn

Hvilke  andre  steder i  kommunen  liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

évømmalmn



En  annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

El Jeg sykler dit

El Jeg går
El Jeg blir kjørt av voksne
8 Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger  . Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i  Gjerdrum  kommune? Har du  lyst  til å vøre med å bestemme

hvordan  Gjerdrum kommune  skal  være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

/

Gutt ...... leyl'te.......
/

1.;

Alder....i...2......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka

1 gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DDDED

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene»  parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

B  Flere ganger  l  uka HA” fru/05 Vanna/w smaa/uov—

El  1 gang i uka O'”!

G  Noen ganger i måneden

El Noen ganger  i  året

D  Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre  ting

DDDDDDDDDEHSI

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen lurer  litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

D  Jeg sykler dit

El Jeg går

El Jeg blir kjørt av voksne

E Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  Iaerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



(Dult

Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å  vøre med  å  bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i.  Kommunen jobber  med

en  plan  for  arealbruken  for  hele kommunen  og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks. ,

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge e,ller.gammel,.gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som ETungdom om råd, samtidig som”—vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva
de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi  barn  og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jentenx.

Alder ................ I;

Hvordan  brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DECIDE

Aldri



»»

Hvor ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

[I Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
El Flere gangeri uka -

a U3 bm Mr  l  iLike Ford—l
El  1  gang i uka C}? NW [LP—C“

El  Noen ganger  i måneden M  w  'LDl "Sil—JC 0&3 bru 'QT'

Noen ganger i året da 0? C f dont J

m Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

%  Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

E] Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill ...............
&  Sitte å lese

m  Piknik
EL Gå på line (tau) mellom trær
[E  Se/mate  dyr

III Skate
El Spille sjakk med store brikker

El Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

M Street  art
El  Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

”man fra? 0’46 ...
man ...... abvbhomhd  .......... I'WQ/cserfiwhmimT/Ww)
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En annen ting kommunen  lurer litt på er  hvordan  du kommer deg til og fra de  stedene  du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

DEED

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til å lese svarene fra deg, og vi  skal  gjøre vårt beste for at alle

skal trives å ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022 Gjerdrum

WW



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du  lyst  til å  vøre  med  å  bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente..."....

Alder....l5.........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

D  Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

EDEIS



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

D Hver  dag
Kan du  skrive  de  tingene  du gjør mest av der

El Flere ganger i uka

D 1gang i uka

El Noen ganger i måneden

El Noen ganger i året

[XI  Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

El Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

El Ballspill: Fotball .......... Basketball ............  andre ballspill...............
El Sitte  å  lese

D  Piknik

El Gå på line (tau) mellom trær

El Se/mate dyr

El Skate

[l Spille sjakk med store brikker

E  Sitte  ved  bord å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

El Street art
D  Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Enzqmtkic [RKCoftWä»llqomn'NwmilV-lnxaxmm
, . S. (i

.L..$.\§.‘~2C39352\...:"913:."£415......1T-.T.':.T~......Qfimcfi txulxeFe—tcjyx'cvmeainwwi

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen lurer  litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

X] Jeg sykler dit
X1 Jeg går
Bl Jeg blir kjørt av voksne

XI Jeg tar  bussen

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi  skal  gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av Iærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... .lenteZS...

Alder...l:5. .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

W  bile/t Cally Mamman. ficflfwr

JG &&&.”i Mr ' g  ?  '  .  'at «a Jami c Lvfim
1gang I  uka - (f?” Wågewæ/i—gf. G»; _  ll

'  Stm-v;

lrf P0) bossa/1

& Flere ganger i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DUDE]

Aldri

k



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

III Flere ganger  i  uka W  _

III 1gang i  uka ' Glam Pdf skolan Ulf/5 aid/[

D  Noen ganger i måneden

IE  Noen ganger  i året

&  Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre legger med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

DDEDDDDEEDE

Hvilke  andre  steder i  kommunen  liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

éfæäwcöoimvwøf-Mæ'l'

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

EI Jeg sykler dit

[l Jeggår BUSGM Vlie/Vl 611 WC:) CMO+ li.-løpt] Sol,—- 5,40c
Lil Jeg blir kjørt av voksne 503 {f CLA-IWC); 0\  ,(y’Li  kjød 6W.
& Jeg tar bussen 50: , . ,  *  %

We ass: +  Mafia S&M 33W i»? »

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene ra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1—20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.,

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... lente.)$..

Alder....l.ä.....

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

PW ?MWa biten , lom

Skal ?; lawl—(low
Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DECIDE

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

[I Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1  gang i  uka

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

DECIDE

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

DDEDDDL—JELDEIE

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Sta/LLW/Jeöhc

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

€)ws ..................................................................................................................................



I

En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

El Jeg sykler dit

El Jeg går
K1 Jeg blir  kjørt av voksne

M Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum

»



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen  og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva
de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente,).<.

Alder....15.. ......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[l Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

D  Flere ganger  i  uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Mama

Aldri



l

Hvor ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere  ganger  i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DEBBIE

Aldri

Hva liker du å gjøre i en  park eller  på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Sitte ved bord  a  gjøre lekser med venner, spise sammen med  venner  QHCÅ' om?—€ WK {0(45'
Streetart Mi; Wcéfi
Andre  tmg7' W  l  , ,

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

«  img?%?ääm ei.. äåw P9”— imp

N  Bare  være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
El Ballspill: Fotball.......... Basketball............andre ballspill...............  & Q, ([

%  Sitte  å  lese Q
Piknik

El Gå på line (tau) mellom trær Dd— gar Ewe: Qian 2:5 äåäæ /

N. Se/mate dyr C‘a’ el  €  €
”B Skate l @FfifiMh" d/WG, WXGA??? 33 &
D  Spille sjakk med store brikker hl MW Slåeh 3W“ 5;t [m 6%“

ESL
III
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Hva skulle du ønske fantes" l  Gjerdrum som ikke finnes her  l  dag?
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En annen ting kommunen lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

P  Jeg sykler dit

)2' Jeg går
;( Jeg blir kjørt av voksne

P’ Jeg tar  bussen

Tusen takk  for hjelpen  din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å vøre med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor
mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente.).(n.

Alder....£..5........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

Cl Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere ganger i uka

[:l 1gang i uka

[] Noen ganger i måneden

E]  Noen ganger  i året

E

Aldri

”MWWWmmWA‘WWmWwI  -



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

[l Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere  ganger  i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DEED

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park  eller  på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

 

Spille sjakk med store brikker 133’“ W  FC? i” drift arva, {3 må; 5.5031

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner '

Street art

Andre ting

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

.................................................................................................................................................................................

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
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El Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

[] Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill...............
El Sitte  å  lese

[l Piknik

El Gå på line (tau) mellom trær

El Se/mate dyr , ,
Skate :? Def seir ikke Mn ai f:; kai->e- '  US éLfcl VW’I Fara!
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En annen ting kommunen lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

I] Jeg sykler  dit
W Jeg går

El Jeg blir kjørt av voksne
Ed Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra  deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal triveså ha det gøy i Gjerdrum kommune iårene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1—20.
Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du  mellom  13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du  lyst  til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.
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Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

D Hver  dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
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0,3»- i;. årFlere ganger i uka

1 gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året
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Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner  eller  andre tilsvarende steder
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Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger  i  uka
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Noen ganger  i  måneden

Noen ganger  i  året

Aldri

Hva liker du  å  gjøre  i  en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

DDDDBEDDDDG

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill ...............
Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre  steder  i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?
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Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
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En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

I

E' Jeg sykler dit
IE/I Jeg går
EV Jeg blir kjørt av voksne
5/ Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å vøre med  å  bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.
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Alder ..... !5

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
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Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året
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Hvor  ofte  bruker  du de «grønne plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

%  Flere ganger  i  uka

El

El
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Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

& Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær
Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting
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Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din og hvilke aktiviteter gjør du der?
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Hva skulle du ønske fa tes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

 



En  annen  ting kommunen  lurer  litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

El Jeg sykler dit

Jeg går
ÅJeg blir kjørt av voksne

El Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til å lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum
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Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i kommunen  og skal  sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt eller jente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ..... @m.

Alder....[..§ ......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

[1 Flere ganger i uka FOX Mjin93 lOXOkEM Poi

\OKAJ'W‘RMW
1 gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

CIDER

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de «grønne plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

Å Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

(35W box/NM
El Flere ganger i uka

1 gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

El El El El

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball ..........  Basketball............andre ballspill ...............

Sitte å lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær
Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

Emmmmmmammm

Hvilke  andre  steder i  kommunen  liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

.....  . .  .  M—lWUWä

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
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En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går
Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

SIZED

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle
skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger ' Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen  1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente..2{..

Alder  ................

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
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E]  Flere ganger  i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året
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Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

D  Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El  Flere ganger i  uka
Vu mygg.-”94%, laa/0944» Ar

El  1  gang i uka

El Noen ganger i måneden

XI  Noen ganger i  året

El  Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

DDEDDDDDEØE

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
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En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

&  Jeg sykler dit
E' Jeg går
l8 Jeg blir kjørt av voksne

Z] Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen  1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan  Gjerdrum kommune  skal  være.

Vi blirflere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.
\  ,.
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Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka TWxCQlåLJEÅ 5 9611361";
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1 gang i  uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året
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Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

E]
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Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka
»”fnlXetQP 640%“

1 gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

DDEDDDDDDEE

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

BaHsk FotbaH :k;..BasketbaH ............ andre banspn ...............
Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line  (tau) mellom  trær
Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre stederi kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?
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Hva  skulle  du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
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En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

M: Jeg sykler dit
E' Jeg går
N Jeg blir kjørt av voksne
E' Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager viet plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi erferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva
de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

J

Gutt ...... Jentenäå.

ivar—

Alder ..... äa—ä ......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov 0g gi flere svar)

El" Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

C1 SN aff—"'?" ?é: grå—Å; kit-Å Ekra-sigr—
El Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DUDE!

Aldri



 

Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

EI Hver dag

Flere ganger  i  uka

III  1 gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger  i  året

EI  B D

Aldri

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
0  m  Se rhfmevmfä 3  hw:
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Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker

Street art

DDQXDDDDDDQIÅR

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball..)Å..." Basketball............andre ballspill...............

MWM—um

Andre tmg

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?
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En  annen  ting kommunen  lurer  litt  på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

E/ Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne
Jeg tar bussen

@q

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til å lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum

& G



Er du  mellom  13 og 16 år og bori Gjerdrum kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor
mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente.).(m.

Alder....(.%......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Fleregangeriuka Där, (få Swj’ at”

1gang i uka &  WSW?!“

Noen gangeri måneden

Noen ganger i året

Aldri

[JESSE



Hvor  ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El

DECIDE

Hver  dag

Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der

jeg; fir max  M

EMM Final)

Flere ganger  i  uka

1gang i uka

Noen ganger  i  måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

QDDDDDDDDDD

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball............andre ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andreting W M  AMM'

Hvilke  andre  steder i  kommunen  liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

) of"... "..?-”*. ...Sfm a NM.räåhu1'w' .m. j 3 fr MÅ

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

i
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,  En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

EIEJDE!

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bori Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til  å  vøre med  å  bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere
bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor
mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva
de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt ...... Jente.)f..

Alder...l.3.....

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

&  Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DEBBIE

Aldri

i



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

@ Hver  dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

[:l Flere ganger  i  uka

1  gang i  uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger  i  året

DUDE]

Aldri

Hva liker du  å  gjøre  i  en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball ..........  Basketball............andre  ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik
Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr—

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

DDDDDDDDDBU

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

aflshmr tram um- 33%”s hai./L
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En  annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

w
D
B
E

Jeg sykler dit

Jeg blir kjørt av  voksne '

Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i  årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen  1

2022  Gjerdrum
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Er du  mellom  13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du  lyst  til å  vøre  med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune  skal  være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.).q... Jente .......
(

Aldernp—Jär

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[l Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

SUEDE!

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

'Cl Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DECIDE

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre tlng

DDDDDDDDDQE

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

én: ... WW @17n dd: EMV-«5 ...å.-.
"trå/EA Jf.. WM“ .....

 



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går
Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

Ufa—EE

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune i  årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen  1

2022  Gjerdrum
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Er du  mellom  13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..Å. Jente .......

Alder...l.ä........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

[XI Flere ganger i uka

1gang i uka X(XQMCÅW

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

El  D  El El

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

[I Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger  i  måneden

Noen ganger  i  året

 

» , , \‘i‘S
Aldri Wm

DECIDE!

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

DDDDDDDDDEUZ

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Cakkötmä

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

MQXOMXE&



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

El Jeg sykler dit

El Jeg går

El Jeg blir kjørt av voksne

E  Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/ 1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum
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Er du  mellom  13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å  vøre  med  å  bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god  kommune å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager viet plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt...." .lente .......

'H/

Alder...;.äl........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

El 1gang i  uka

E] Noen ganger i måneden

Noen ganger  i  året

El

Aldri



Hvor  ofte  bruker du de «grønne  plassene»  parker, fotballbaner  eller andre tilsvarende steder

[] Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

[:J E] El El IE

Aldri

Hva  liker  du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

EL Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

El Ballspill: Fotball  ..........  Basketball  ............ andre ballspill ...............

[! Sitte å lese

El Piknik

D Gå på line (tau) mellom trær

El Se/mate dyr

El Skate

D Spille sjakk med store brikker

El Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

D Street art

[l Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

KL Jeg sykler dit

IS” Jeg går

El Jeg blir kjørt av voksne

&  Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for å svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å  vøre  med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal vaere godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.).(u. Jente .......

Alder...l5..........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[] Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
* C) G

tk M  ”L Q hMOZ/W P0 laud/dø
O x

la 'ka C .gnglu få!

%.
og—

?  Noen ganger i måneden

El

El

Flere ganger i uka

Noen ganger i året

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

EI Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

(Wappvøwzfn? Pam dealer)
Flere gangeri uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DJXDDD

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball............andre ballspill ...............

Sitte å lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

DDDDDDDDDDE

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

nmzw‘igk‘eVe/kvafibrg

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En annen ting kommunen lurer litt på er  hvordan  du kommer deg til og fra de  stedene  du  bruker?

Jeg sykler dIEgg; su (%
Jeg blir kjørt av voksne fra”, ”  <?

EI Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til å lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives å ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for å svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022 Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i.  Kommunen jobber  med

en  plan  for  arealbruken  for  hele kommunen  og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå  skal  se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

GuttX Jente .......

Alder...[.g.......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

C]  Hver  dag Kan du  skrive  de  tingene  du gjør mest av der

[1 Flere ganger i uka gl {égf " L)” 766

1gang i uka

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

DEED

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

EI

ED El [:1  D

Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

/*IDQQGDDDDDD

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball............andre ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Haaje/MW

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?  '

EEkJØ/€5%£€F/MCÅONÅHJ/BO/EIQNÅ/ä



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

Brå—E D

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  Iaerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med  å  bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi  blir  flere  i kommunen  og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i.  Kommunen jobber  med

en  plan  for  arealbruken  for  hele kommunen  og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.!åf. Jente.......

Aldeninä .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

Cl Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

[] Flere ganger i uka

[] 1gang i uka

æ

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

D  Cl

Aldri



Hvor  ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

III Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere ganger  i  uka

1gang i  uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

El 8. Cl  D  El

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

[l Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill...............

El Sitte  å  lese

El Piknik

[l Gå på line (tau) mellom trær

El  Se/mate  dyr

El Skate
El Spille sjakk med store brikker

El Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
El Street art

D  Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

MCalonfl/als ............................................................................................................................................

l
i

i



-—

En annen ting kommunen lurer litt på er  hvordan  du kommer deg til og fra de  stedene  du bruker?

El Jeg sykler dit

EI Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne
IE Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til å lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives å ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022 Gjerdrum

;



Er du  mellom  13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum  kommune?  Har du  lyst  til  å vøre  med  å  bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..3i:.. Jente .......

Alder ..... i...”. .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere ganger i uka

[i  1  gang i uka

El Noen ganger i måneden

E]  Noen ganger  i året

in

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene»  parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

D  Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka

(  VX &  2“ ,. .—

1gang i uka "’C ”i” \in “A

Noen ganger i  måneden

Noen ganger i året

[l  D  El El E

Aldri

Hva  liker  du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

DDDDDDDDDHVA

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes  i Gjerdrum  som  ikke  finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

[] Jeg sykler dit
El Jeg går

El Jeg blir kjørt av voksne

Kl Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for å svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du  mellom  13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du  lyst  til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Guttzg" Jente .......

Alder..1g..........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka mail” [& JJ'l/J ”‘1 If)?”
‘ 51%—

1gang i uka f

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

[:J  D  El [] El

Aldri

'



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene»  parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

D  Flere ganger l  uka Ki :),—”° tin—CH?)

[l  1  gang i uka

Noen ganger i måneden

[l Noen ganger i året

El Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

[:1 Ballspill: Fotball.......... Basketball ............  andre ballspill ...............

El Sitte  å  lese

[] Piknik

[l Gå på line (tau) mellom trær

El Se/mate dyr

[! Skate

[l Spille sjakk med store brikker

[l Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

El Street art

El Andre ting

Hvilke andre stederi kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

'  rmä'lwmw'ethtitutfix411119

  

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går
Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

[IEEE

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å  vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

'  hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva
de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

-ente.......

Aidan/LL"...

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[i Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

fil/”dir

Flere ganger i uka a&a—råen

”” J  7
1gangiuka p/O#U% r“

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

BUGGE]

Aldri



Hvor ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El

El El EJ  D E

Hver  dag
Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der

Flere ganger  i  uka 8 :
A

1gang i  uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger  i  året

Aldri

Hva liker du å gjøre  i  en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

DDDDDDDDE'E>:1

Bare  være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte å lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre  tlng

Hvilke  andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

fawn/Wä.” /”MÅø-MC/ Aaa;  fom—- AH Offa/%???
(Kl./.:.  ./J..     
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En annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

E  Jeg sykler dit
W Jeg går

12 Jeg blir kjørt av voksne
Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god  kommune å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt  sted  å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan  så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Guttuxlu Jente .......

Alder..l.5......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

l] Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang'i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DECIDE

Aldri
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Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DECIDE]

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

EI Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

El Ballspill: Fotball ..........  Basketball ............ andre ballspill ...............

El  Sitte å  lese

El Piknik

El Gå på line (tau) mellom trær
D Se/mate  dyr

El  Skate

EI Spille sjakk med store brikker

[l Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

[l Street art
CI  Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

”%m



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

EDDIE

Tusen  takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal  trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.
Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å  vøre med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god  kommune  å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.Z.>.. Jente .......

Alder..Å£........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[2l  Hver  dag Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der

år 743/744  [Am/c ,
D  Flere gangeriuka G, »  &  ééf/l/

1gang i uka

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

DEED

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

ÅL Flere ganger i uka Åfæa/ééN/fø- æøå/”mm

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

El EI [l  D

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball....X... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting/på??

%DDDDDDDDEÅ

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Ilfflffififili211%???)‘822IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIII:IIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen lurer  litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

& Jeg sykler dit
IE Jeg går
Ex Jeg blir kjørt av voksne

[X Jeg tar  bussen

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1—20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn  til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor
mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Jente.......

Alder...L5........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

  

  

&  Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
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Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

Cl Hver dag

får” l:lere ganger i?
! M, *e

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

[NK ,

El Noen ganger i måneden

El Noen ganger i året

El Aldri
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Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball............andre ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

i:;fzixg.......,av. gwæwl .......
/

Hvilke andre steder i  kommunen  liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

*Q'EIDEIEJEIDDEIEIEI

 

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
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En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?
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Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.
Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du  mellom  13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du  lyst  til  å vøre  med å bestemme

hvordan  Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.X.. Jente.......

Alder..l..5...........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

HMA/ew  v  .V w
Flere  ganger i uka '  fm “I Jå

1  gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DnBB—jä

Aldri



Hvor  ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka (,å/M

1 gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

D G D  [:l El

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

m  Bare  være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
D  Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill ...............

D  Sitte  å  lese

[] Piknik

[l Gå på line  (tau) mellom  trær

El Se/mate dyr

El Skate

[l Spille sjakk med store brikker

El Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

El Street art

[l Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

”UCH—(”””

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen  lurer  litt  på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit
Jeg går

Jeg blir kjørt av  voksne

Jeg tar bussen

[IEEE

Tusen takk for hjelpen  din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er Iovå gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barnog unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutta. Jente.......

Alder.....(.:?......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

magma

Aldri
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Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere ganger  i  uka

1gang i  uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DECIDE

Aldri

Hva  liker  du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball...t..... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese

Piknik
Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

DDDDDDDDDED

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Föfåd,” ? — g/O VÅ/äfMäao

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

GVØWMØÅM/



En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

III Jeg sykler dit

[l Jeg går
[l Jeg blir kjørt av voksne

El Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du  lyst  til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. Foreksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..ll... Jente .......

Alden/Y.)

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[l Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1  gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

EMBED

Aldri



Hvor ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere  ganger  i uka

1gang i uka

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

DECIDE]

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte å lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

DDDDDDDDDDD

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Menwmwk

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?
\_



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av  voksne

Jeg tar bussen

DUDE

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for å svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god  kommune  å bo i.  Kommunen jobber  med

en  plan  for  arealbruken  for  hele kommunen  og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre erå høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

GuttX. Jente .......

Alden/.15 ......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

III Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DUKES

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

K- Hver dag

[l Flere ganger i uka
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

1gang i uka

Noen ganger  i  måneden

Noen ganger i året

DUDE]

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

BaHsk FotbaUä<:"..BasketbaH ............ andre banspnl ...............
Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær
Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting ..................................................................................................................

DDDDDDDDs

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

%wmitmåp ......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

wärfai'lmägmåro



En  annen  ting kommunen lurer  litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

i  Jeg sykler dit

Jeg går
Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

DDD

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn  til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du  lyst  til å  vøre  med  å  bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, tdrg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er  unge  eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..)L Jente .......

Alder......l..22.....

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

&  Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

9
Flere ganger i uka J av F

1 gang i uka

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

DECIDE]

Aldri

WRWMWVWWWWMW



Hvor  ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
El Flere ganger  i  uka

1gang i  uka Præj' 6/!"

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

G D  &  D

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill ...............

Sitte å lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

DDDDDDDDDD'B';

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

mmézmäwgääämmmmw
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jå Jeg sykler dit
El Jeg går
El Jeg blir kjørt av voksne

El Jeg tar  bussen

Tusen takk  for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøyi Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  laerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i Gjerdrum  kommune? Har du lyst til  å  vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen  i  dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva
de ønsker  at_vi  skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt"?! Jente .......

marina"-..

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

IX] Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger  i  uka

1gang i  uka

Noen ganger  i  måneden

Noen ganger  i  året

SUEDE]

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

jä Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
[] Flere ganger i uka

1  gang i uka

Noen ganger i  måneden

Noen ganger i året

DDDEI

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

QDDDDDDDDDD

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

.................................................................................................................................................................................

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

www/VMWWØ



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

IR Jeg sykler dit

Jeg går

5  Jeg blir kjørt av voksne
El Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



%

Er du mellom 13 og 16 år og bor i  Gjerdrum  kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan  Gjerdrum kommune  skal  være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..)é" Jente .......

Alder....'..lj.......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

mamma

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El  Hver  dag
Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der

%  Flere ganger i uka

% 1gang i uka

III Noen ganger i måneden

El Noen ganger i året

D Aldri . <— '

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill....Å......

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker v

Sitte  ved  bord å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

&DDDEDDDDMD

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Jegverjhw/fénføb'e”?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

Twnci



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

FÅ Jeg sykler dit

”& Jeg går
EI Jeg blir kjørt av voksne

El Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra  deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  Iaerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrumlkommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du  mellom  13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å  vøre med  å  bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i  kommunen  og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi erferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.2<... Jente .......

Alder....f.3.......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

E] Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

15 md mange? /Flere gangeri uka

1gang i uka

Noen ganger i  måneden

Noen ganger i året

DEEDS

Aldri



//

Hvor  ofte bruker du de «grønne plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvaréndéfsteder

EI Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
El  Flere ganger l  uka i] med ”må.

. ”  ‘ n  '
I 1gangl uka Hægg/% palé!

[l Noen ganger i måneden »

El Noen ganger i året

El Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting ..................................................................................................................

DDDDDDDDDD!

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

i ' » å «
[vå/JygäöqfkäÅfpeäfelcmöäØf/aasfh

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

Å/J'C/VfæäStdetÅ .,: ..........................................................................................................



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?
EIDE??-

Jeg sykler dit
Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  laerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum

'



Er du  mellom  13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å  vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god  kommune  å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

@u" Jente .......

Alder...l.32 ........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[l Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

M '  84 ”"
Flere ganger i uka &  / å)

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

III a  El 12! E!

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere  ganger  i uka

1gang i  uka

Noen ganger  i  måneden

Noen ganger  i  året

BEGGE

Aldri

Hva liker du  å  gjøre  i  en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt
Ballspill: Fotball .......... Basketball..........I-andre ballspill.-.,...........
Sitte  å  lese

Piknik :

Gå på line (tau) mellom træ-r

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker/.

Sitte ved bord  å  gjøre leksermed venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting ......... hwy}: . .

DDDDEDDDDDE

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

global/WW, _
.................................................................................................................................................................................

Hva skulle du ønske fantes" I Gjerdrum som ikke finnes heri dag?

v DW? beef. ift.-- -il-L..- Vwmgålcdlm ./ mfifiaC



En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

M  Jeg sykler dit
&  Jeg går
l] Jeg blir kjørt av voksne

1? Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  Iaerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum

WWmvmm



Er du  mellom  13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager viet plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan  så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..)s. Jente .......

Alder....l..(./l......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

M Hver  dag Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DECIDE

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
m Flere  ganger i uka

1gangiuka "  ' 3

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DUDE]

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

[K Bare  være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

[l Ballspill:  Fotball..).C.... Basketball ............ andre ballspill..........,....

El Sitte  å  lese

El Piknik

[l Gå på line  (tau) mellom  trær

El Se/mate dyr
E]  Skate

D  Spille sjakk med store brikker

El Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

[I Street art

El Andre tlng

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?
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En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

M] Jeg sykler dit

& Jeg går
E Jeg blir  kjørt av voksne

&  Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum
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Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å  vøre med å bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere
bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive
hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.).å... Jente .......

Alder.....‘.%  .......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El  Hver  dag Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der

61” Nit um
Flere gangeri uka %

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DELDDD

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

Er Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

”WØoWW”
El Flere gangeri uka

1gang i  uka

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

DEED

Aldri

Hva  liker  du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte  å  lese
Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr
Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting ..................................................................................................................

DDØEDDDDDDE

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

iawmwdämmwmmmwwwmmmwwmmmwmwmmww

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

Aäaætaaazaylälmætéiubwmkktmum"mumumumnmnmumumumumum"WUWNMUWUWNWHMUWHMHm



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

EX Jeg sykler dit

[E Jeg går
EL Jeg blir kjørt av voksne
DEL Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra  deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

\

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til  å vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask  sentrum  som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

äfstm..fgmt .......
Alder ................

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

D  Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Hmmm Ca, {Mk[3 Flere ganger  i uka

1gang i uka 5“; W *

Noen ganger i måneden Pa +Vf/ql HF

Noen ganger i året

M

DDDD

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El  Hver  dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere ganger i  uka & ” i.

F ÅHhæ æhfq
El 1gang i uka q m '

EI Noen ganger i  måneden (Jill/åg”

El Noen ganger i året

[l Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese

Piknik
Gå på line (tau) mellom trær ,//

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker
Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre ting

DDDDDDDDDäB

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

.................................................................................................................................................................................

Hva skulle dlønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

WMm m) ..
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En annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

[3— Jeg” sykler dit
EI Jeg går

E Jeg blir kjørt av voksne
[5  Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen  din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/ 1-20.

Svarene  samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



 

Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente' eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes/er passer best.

Gutt..)S. Jente .......

Alder...[.å ......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

E Hver  dag Kan du  skrive  de tingene du gjør mest av der

El Flere ganger i uka

1ga ng i uka /

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

[HEIDI]

Aldri



j
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Hvor ofte bruker du de «grønne plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

[l Flere ganger i uka

E 1gang i uka

CI Noen ganger i måneden

El Noen ganger i året

El Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er Iov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

El Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill...............

El Sitte  å  lese

Piknik

El Gå på line (tau) mellom trær
El  Se/mate  dyr

El Skate

El Spille sjakk med store brikker

El Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

[I Street art

8  Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

5UØMWwLQ/5/WØ/754få'



En  annen  ting kommunen  lurer  litt  på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

El Jeg sykler dit

El Jeg går

[l Jeg blir kjørt av voksne

l! Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer. '

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bori Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i  kommunen  og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

GuttXr. Jente .......

Alder....lfH....

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

Å, Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

(,å r 't 1 f  Väm n  %

gi,—.nc, igår—w
Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DDDDEI

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

l]

Å

EIIIIEIEI

Hver  dag

Kan du  skrive  de  tingene  du gjør mest av der
Flere gangeri uka

1gang i  uka

Noen ganger  i  måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

DDDDDDGDDBQ

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball....ä. Basketball.....2<..andre  ballspill....../>.<....

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre  lekser  med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting .

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

lxjxdwmfm,åsåcFåwæamänéELælém

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

Hagan/Uhfijwfflé

 



En annen ting kommunen lurer litt på er  hvordan  du kommer deg til og fra de  stedene  du bruker?

K  Jeg sykler dit aim Sor—Wa Må”; kg 5*” 3532 gfå'öf
El Jeg går

E Jeg blir kjørt av voksne
El Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til å lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives å ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1—20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inntil:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022 Gjerdrum

1



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å vøre med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan  så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.2.<. Jente .......

Alder.../.'!i.........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

E Hver  dag Kan du skrive de tingene du gjør mest åv der.

Flere ganger i uka a' då

1  gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger  i  året

DECIDE]

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere gangeri uka

[] 1gang i  uka

[l Noen gangeri måneden

El Noen ganger i året

E Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

&  Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

El Ballspill: Fotball .......... Basketball............andre ballspill ...............

El Sitte  å  lese

El  Piknik

El Gå på line (tau) mellom trær

l] Se/mate dyr
[I Skate

El Spille sjakk med store brikker

El Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

El Street art
El Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

?abulfkw

n.u......----u.........."-........................""...-n....."--------.  .................................................................................................

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

Wirkkc

.................................................................................................................................................................................



1

i

En annen ting kommunen lurer  litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går
Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

DEED

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til  å vøre  med  å  bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal  sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor
mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når
frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

'I  /

Guttu-).». Jente .......

'  l

Alder....'-.....‘t ......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

1 ,  <

El  Flere ganger  i uka

1gang i  uka

Noen ganger  i måneden

Noen ganger i året

B D  El El

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

[I Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

D  Flere ganger i uka

El 1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

El El

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

El  Bare  være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball .......... Basketball ............ andre ballspill ...............
El Sitte  å  lese

l] Piknik

D  Gå på line (tau) mellom trær
D  Se/mate dyr

D  Skate

[l Spille sjakk med store brikker

D  Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

[I  Street  art

El Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes heri dag?

, ..4— .  , r” i,  J _ ( . i , «« ._ , «
............... ::.."..................u."...-.nu..."................................l..........—.'.....................,.........-...................-........................



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

El Jeg sykler dit

El Jeg går
E] Jeg blir kjørt av  voksne

&  Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av  laerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du  mellom  13 og 16 år og bor  i  Gjerdrum  kommune?  Har du lyst til å  vøre  med  å  bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i.  Kommunen jobber  med

en  plan  for  arealbruken  for  hele kommunen  og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

%  ..... Jente.......

Alder......\..k.‘.......

Hvordan  brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

a  Flere  an er  i  uka. g g SkolejRPCXQ/n .

'! 1gang i uka

E] Noen gangeri måneden

El  Noen ganger  i året

El Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

E]  Hver  dag

Kan du  skrive  de  tingene  du gjør mest av der

[l Flere ganger i uka

1gang i  uka

El Noen gangeri måneden

D  Noen ganger i året

El Aldri

Hva liker du å gjøre  i  en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte å lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre  ting

EDDDDDDDDE

Hvilke andre  steder i  kommunen  liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Lx'llcrbasopakulfwöww

 

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

El Jeg sykler dit

EI Jeg går

W Jeg blir  kjørt av voksne

&. Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen  1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune  å  bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

'  sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen  i  dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne
om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

GuttX... Jente .......

Aldenfl ...........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere ganger i uka

El 1gang i uka

El Noen ganger i måneden

El Noen ganger i året

E

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene»  parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

[I Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere ganger i uka

1gang i  uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger  i  året

EDDDD

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

E Bare vaere  med  venner uten å  gjøre noe spesielt

CI Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill ...............

El Sitte  å  lese

El Piknik

El Gå på line (tau) mellom trær

El  Se/mate  dyr

El Skate
l]

El
E]

El

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

m mx. ... og £34 if? 9.57... S‘QNYOMWL

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En annen ting kommunen lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne
Jeg tar bussen

BEBE

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune
Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du  mellom  13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du  lyst  til å  vøre  med  å  bestemme
hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blirflere  i kommunen  og skal  sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..X.. Jente.......

l »—

Alder..a..i.,,........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

BEGGE]

Aldri



Hvor ofte bruker  du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DEEDS

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Kl Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

l] Ballspill: Fotball  ..........  Basketball............andre ballspill ...............

EI Sitte  å  lese

El Piknik

El Gå på line (tau) mellom trær

D  Se/mate dyr

D Skate

El Spille sjakk med store brikker

El Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
E] Street art

El Andre ting ..................................................................................................................

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

....... :.. —r a»; ;.;.;..—;. :.::f..:..... ..” W

13357357"""'""""'"'"1'"'fi"T'I'"'I'I.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIII

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

\

l‘lcflfircwxu/ucficpukwumdc/AWPHCW xv» faa—«J



En annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne
Jeg tar bussen

DEED

Tusen takk  for  hjelpen din.  Vi  gleder  oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1—20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til å vøre med  å  bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo  i  så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen  i  dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..$.. Jente .......

Alderfiiéfif .....

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

EI Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka I SAMM/ ,
J  H50 €m  J  Vem»;—

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

SUEDE]

Ald ri



Hvor ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El

DECIDE!

Hver dag

Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
Flere gangeriuka F  ;

M  an Shaw—M /  ;: =
1gang i uka [5? "€ W  View,”

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du å gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

GDKDDDDDDDE

Bare være med venner uten å gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball  ..........  Basketball ............ andre ballspill...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikke .  ;

Sitte ved bord ,7 '  ;  ,  "  v  '  ,  spise sammen med venner

Street art  * "***W/
Andre ting

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

JQStrtmfa—mycwewväw—R

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes heri dag?

wvmaäcwcnw  ..... wugefM—ePJW/ff .................................



En  annen ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne

Jeg tar bussen

DERE

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/ 1-20.

Svarene samles  inn av  laerene  og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen  1

2022  Gjerdrum



Er du mellom 13 og 16 år og bor i Gjerdrum kommune? Har du lyst til  å vøre  med  å  bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal sørge for at alle har en god kommune å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil  '

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive
hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt.).é" Jente.......

Alder....lä........

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

El Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DEED

Aldri



Hvor ofte  bruker  du de «grønne plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El Hver dag

. Kan du skrive de tingene du gjør mest av der
El Flere  ganger i  uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

D  UTE  D

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball ..........  Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær
Se/mate dyr

Skate
Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art
Andre ting

WWDDÅDDDDDD

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?
3.

iiiwefbsdwmwlol—Wlamm

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?

L  Å  U  \xbbxq‘k-



En annen ting kommunen lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

&  Jeg sykler dit

& Jeg går

E  Jeg blir kjørt av voksne
M Jeg tar bussen

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i Gjerdrum kommune i årene som kommer.

Fristen for å svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Henning HornnæssHelge Nyhamn og

ArealplanleggerArealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum



Er du  mellom  13 og 16 år og bor i Gjerdrum  kommune?  Har du  lyst  til  å  vøre med  å  bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere i kommunen og skal  sørge for at alle har en god  kommune  å bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som

går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted  å  bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller
hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen i dag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt...)§.. Jente .......

Alder...[..(:(.......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

[] Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka 86m kjenne,». Q" °: (a «'

f/ gult/FÅ og, (Bagn/L .  ..

W82“ W  UtnALf

1  gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

El  D  El El  R

Aldri



Hvor  ofte  bruker  du de  «grønne  plassene»  parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

El

El  D  [J [l EL

Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere gangeri  uka ,.
!" c: Long”, nod guan

lgangiuka 0? Wurm: Luz.

Noen gangeri måneden

Noen ganger i året

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov  å  sette flere kryss)

EXDDDDDDDDDEL

Bare være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

Ballspill: Fotball.......... Basketball ............ andre ballspill ...............

Sitte  å  lese

Piknik

Gå på line (tau) mellom trær

Se/mate dyr

Skate

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord  å  gjøre lekser med venner, spise sammen med venner

Street art

Andre tmgwbguadf

Hvilke andre steder i kommunen liker du  å  være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

Hva skulle du ønske fantes i Gjerdrum som ikke finnes her i dag?



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

l] Jeg sykler dit

El Jeg går

D  Jeg blir kjørt av voksne
M  Jegtarbussen  AGM/V 746'75/å0 (/- l/ /./:(

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er  31/1-20.

Svarene samles inn av lærene og sendes samlet inn til:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum

'—
N.



Er du mellom 13 og 16 år og bor  i Gjerdrum  kommune? Har du lyst til å  vøre  med å bestemme

hvordan Gjerdrum kommune skal være.

Vi blir flere  i  kommunen og skal sørge for at alle har en god kommuneå bo i. Kommunen jobber med

en plan for arealbruken for hele kommunen og starter opp med en egen plan for Ask sentrum som
går mer detaljert til verks.

For at alle skal ha et godt sted å bo i så må vi sørge for gode plasser, parker, torg og

sentrumsfunksjoner. Det skal være godt for alle om man er unge eller gammel, gutt ellerjente eller

hvilke andre forskjeller vi måtte ha oss imellom. Når kommunen nå skal se på alle områdene sine, vil

kommunen spørre deg som er ungdom om råd, samtidig som vi gjerne vil vite litt om hvordan dere

bruker kommunen idag.

Når vi lager en plan lager vi et plankart som viser hvordan arealene kan brukes, bestemmelser for hva

som gjelder, som er lov og hva som ikke er lov å gjøre. For eksempel hvor høyt man kan bygge, hvor

mye som ikke skal bebygges og så videre.

Før vi kan si at vi er ferdig med ny plan så må vi ha undersøkt mange ting grundig og beskrive

hvordan vi har løst oppgaven. En av de tingene som kommunen skal gjøre er å høre med innbyggerne

om hva folk ønsker seg. Særlig viktig er det å høre hva barn og unge mener, hva de ønsker seg og hva

de ønsker at vi skal ta vare på videre. Dette er særlig viktig fordi barn og unges stemme ikke alltid når

frem til de voksne som skal ta beslutninger som angår oss alle.

Under her kan du svare på noen enkle spørsmål ved å sette kryss ved det du synes er passer best.

Gutt..)(dente .......

Alder....L.(.'.(.......

Hvordan brukes felles uteområder

Hvor ofte er du ute på de «grå plassene» parkeringsplasser/steinplasser eller andre tilsvarende

steder? (det er lov og gi flere svar)

El Hver dag Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

DEEDS

Aldri



i
i
;

Hvor ofte bruker du de  «grønne  plassene» parker, fotballbaner eller andre tilsvarende steder

EI Hver dag
Kan du skrive de tingene du gjør mest av der

Flere ganger i uka

1gang i uka

Noen ganger i måneden

Noen ganger i året

SUEDE]

Aldri

Hva liker du  å  gjøre i en park eller på et torv? (Det er lov å sette flere kryss)

Spille sjakk med store brikker

Sitte ved bord å gjøre lekser med venner, spise sammen med venner
Street art

Andre ting

E Bare  være med venner uten  å  gjøre noe spesielt

E Ballspill: Fotball.......... Basketball  ............  andre ballspill...............

E] Sitte  å  lese

l] Piknik

D  Gå på line (tau) mellom trær

Ø  Se/mate dyr

El Skate

I3
Cl
C]

E

Hvilke andre steder i kommunen liker du å være på fritiden din, og hvilke aktiviteter gjør du der?

..I ...................................................................................................

  



En  annen  ting kommunen  lurer litt på er hvordan du kommer deg til og fra de stedene du bruker?

Jeg sykler dit

Jeg går

Jeg blir kjørt av voksne
Jeg tar bussen

Damm

Tusen takk for hjelpen din. Vi gleder oss til  å  lese svarene fra deg, og vi skal gjøre vårt beste for at alle

skal trives  å  ha det gøy i  Gjerdrum kommune  i  årene som kommer.

Fristen for  å  svare er 31/1-20.

Svarene samles  inn av lærene og sendes samlet inntil:

Vennlig hilsen

Helge Nyhamn og Henning Hornnæss

Arealplanlegger Arealplanlegger

Gjerdrum kommune

Gjerivegen 1
2022  Gjerdrum


