TANGEN FRIOMRÅDE
Resultater fra medvirkning – november 2021
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Innledning
Tangen er i en spennende tid med transformasjon av området fra næring til boligområde. For å få
hjelp til å vurdere hvordan området fungerer i dag og hvordan friområdet på Tangen kan utvikle seg i
takt med resten av området, la vi ut en spørreundersøkelse og et kart der man kunne tegne inn
ønsker om tilrettelegging og bevaring.
På tre uker fikk vi inn 207 svar på spørreundersøkelsen og 13 innspill på kartet. Det er ikke lagt inn
noen tekniske hindringer for hvor mange ganger en kan svare på spørreundersøkelsen. Dette kan
representere en liten feilkilde, men vi antar at dette ikke er av et så stort omfang at resultatene kan
være påvirket i denne saken.

Innspill fra spørreundersøkelsen
Hvem har svart?
Totalt fikk vi inn 207 svar på spørreundersøkelsen. Vi spurte innledningsvis om alder, kjønn og hvilken
gruppe de føler de representerer når de er i området. Siden vi fikk få svar inn fra gruppene «under 18
år», «over 70 år» og «senior» har vi valgt å ikke se detaljert på fordelingen av svarene fra disse
gruppene.

Hvorfor besøker du området?
Det første vi lurte på var hvorfor gjestene besøkte området. Var det kun for å dra på badestranda,
eller var det også andre årsaker til at de ville til Tangen? Første graf viser alle gruppene, mens de tre
påfølgende grafene viser fordelingen av svar på gruppene «barn og ungdom», «barnefamilien» og
«voksne».
Svarene viser at badestranda er den klart viktigste grunnen til folk drar til området. Men tur/mosjon,
lek/aktivitet og naturopplevelser var også viktige grunner. Disse tallene sier mye om hvilke kvaliteter
som må bevares og videreutvikles i området.

Hvorfor benytter du deg av området?
Det andre spørsmålet vårt dreide seg om hvilke kvaliteter der var på Tangen som gjorde at gjestene
valgte dette området fremfor andre som hadde tilsvarende funksjon. Første graf viser alle gruppene,
mens de tre påfølgende grafene viser fordelingen av svar på gruppene «barn og ungdom»,
«barnefamilien» og «voksne».
Langgrunn og barnevennlig strand var den klart viktigste grunnen, etterfulgt av nærområde og ønske
om å bade i ferskvann. Også her er naturopplevelser oppgitt å være en viktig kvalitet i området.

Hva savner du i området?
Grafene nedenfor viser ønskene for ulike typer tilrettelegging i området. Første graf viser alle
gruppene, mens de tre påfølgende grafene viser fordelingen av svar på gruppene «barn og ungdom»,
«barnefamilien» og «voksne».
Toalett var det viktigste punktet for alle gruppene. I området er det i dag en utedo med enkel
standard. I tillegg er det et stort ønske om bedre tilrettelegging med benker og bord, og
lekeapparater for barn.

Transport
Under tema transport spurte vi både om hvor gjestene kom fra, hvordan de normalt kom seg til
området og om de var tilfreds med denne formen for transport. De tre første grafene viser fordeling
av svar på disse spørsmålene. Nederste grafer viser hvor fornøyde gjestene er med transporten
avhengig av hvordan de kommer seg dit og hvor de kommer fra.

Innspill på kart
Bevaring av sted
2

Skogs og naturområde bør bevares.

6

Ta gjerne vare på bunkersene fra krigen. Det er to stykker i området. Snakk med naboene
der ute slik at ikke eventuell beplanting tar utsikten fra dem.
Det opprinnelige navnet er Tangenrompa på badestranda. Ikke EB-stranda.

8

Sivbeltet med strandlinja og skogen bakenfor er et viktig naturområde for en rekke arter.
Dette er økosystemer som må tas vare på og videreutvikles. Her er små stier og tråkk, fine
plasser for å observere fugleliv.

9

Maurbommen er det lokale navnet. Her er et lite skogs/elvebreddeområde som har en
rekke ulike naturtyper. Her er gruntvannsområder med takrør, furu- og blandingsskog, små
utsiktstopper, gamle grevlinghi og beverhytter, gravhaug, krigsminner, sandstrender og
stupeplasser for fjortisene.

13

Vi trenger bedre parkeringsmuligheter så hadde det vært veldig bra om dere legger til
rette for funksjonshemma med rullestol rampe men dere må sette av midler for
vedlikeholde.

Tilrettelegging for aktivitet
3

Det forsvinner mye jord her hver vinter pga. strøm og is. Det burde tas bedre vare på.
Legge til rette for at voksne kan bade på den siden fordi at der er det dypt og stenge den
siden helt for båttrafikk, mange nesten ulykker der.

4

Vær så snill. IKKE volleyballbane eller andre ting for ungdom og voksne. Det trekker bare
masse fest og bråk. Det har vi nok problemer med. Tilrettelegg det heller for barn med
mere lekeapparater.

Tilrettelegging for bedre adkomst
1

Ta en titt på flyfoto av dette området fra før tiltakene (brannen for en god del år siden) og
hvordan området ser ut i dag. Ferdsel i strandsonen er umulig, da her er eiendommen
pælet ut i dypere vann og pæling/utgraving av lagune for båtplass.

5

Det er viktig med mange parkeringsplasser. Parkeringskaos hver sommer. Gjerne oppmalte
slik at folk vet hvor de kan parkere.

7

Det burde tilrettelegges for at folk som er dårlig til beins lettere kommer seg ned på
stranda.

10

Brattåstoppen. Her er et skogsområde helt ned til Hølen med fine raste og utsiktsplasser
på toppen. Adkomsten er noe bortgjemt og kronglete og en restaurering av en gammel sti
fra toppen og ned mot Hølen ville åpne området (- men kanskje skremme rådyra?)

11

Odden på Tangen. Stien dit går langs elva/over jordet. Den bør åpnes og merkes
tydeligere, slik at dennne unike elvestien blir mer tilgjengelig for allmennheten, helst slik at
hele strekningen vis avis Vrengen blir tilgjengelig fram til enden av alleen. Ved enden av
alleen er det lindetrær, de eldste kanskje fra slutten av 1600-tallet, som må pleies og tas
vare på.

12

En natursti rundt Tangen odden i retning Nidelv camping hadde vært supert og samtidig
regulere hele området mellom ny 9-mannsbolig og båtutsettingsplass/parkeringsplass til
friområde :-)

