
 

 

 

Året 2018 har igjen vært et aktivt år i nærmiljøet på 

Framnes og Vindal.             
Her er litt oppsummering av året. 

 

 

 

Rødsåsensaken, har igjen vært til behandling i ulike organer i Sandefjord kommune. Saken har 

fortsatt stor oppslutning fra både beboere, skolebarn, kommunen, folkevalgte og media.  

Resultatet ble at det foreliggende boligplan fra Thor Dahl Eiendom ble avvist på bakgrunn av 

antall boenheter foreslått. Her vil det komme nye runder i 2019, der igjen vi forventer en 

oppslutning blant ulike interessenter.  

Fvnmus oppgaver er å fortsette å bistå ulike grupperinger med oppdatert informasjon og en 

plattform for kommunikasjon. Utover prosessen sin oppstart i 2014, ser vi positivt på felles 

engasjement blant vårt nærmiljø for å sloss for å bevare en viktig Hundremeterskog! 

 

 

Gamle Sandarbanen og nye aktiviteter  

Gamle Sandarbanen er nå en utvidet del av skolegården for klassetrinn fjerde til syvende. 

Sammen med Framnes skole ønsket Fvnmu å bistå til et større utvalg av aktiviteter for denne 

gruppen av barn, samtidig et tilbud som kunne utvikle muligheter i gymtimer. 

I samarbeid med skolen, elevrådet, Sparebankstiftelsen og ikke minst Parkavdelingen hos 

kommunene, har vi i 2018 fått satt opp nye apparater. Dette er aktivitetsapparater som 

imøtekommer alle alderstrinn fra 10 års alder og oppover. 

Både Parkavdelingen og leverandøren Parkmiljø har vært til stor hjelp med forslag og utbedringer 

av området som tidligere ikke kunne brukes til aktiviteter grunnet overvann. Det er nå lagt 

drenering på området.   

Parken er ikke ferdig da vi venter på at kommunene skal få ryddet opp og montert siste apparater 

i form av hinderløype, samt legge kunstgress og gjøre det mer parkvennlig. Det har også kommet 

inn innspill på bedre belysning, nye skilter og et forslag på parkering av biler. 

 

 

Diverse aktiviteter for året 

Utover året har det vært foregått mange ulike aktiviteter i vårt nærmiljø. Her er et uttak av noen: 

• Framnesdagen, FAU har blåst nytt liv i gamle "Framnesdagen" til stor entusiasme. Her 

ble det gjennomført en dag med mange aktiviteter der elevene var forankret i både 

gjøremål og forberedelser. 

• Diverse fra FAU: 

o FAU har gjennomført en faste aktiviteter for ulike klassetrinn der de søker Fvnmu 

om støtte 2 ganger i året med et fast beløp på  pr elev. Et tiltak som virker å 

fungere bra! 

o FAU har også gjennomført grøtfest og julelunsj som hvert år blir opplevd som et 

positivt innslag. 



• Infodag, det ble i år gjennomført en Infodag på Vesterøya idrettspark. Her fikk ulike 

klubber og organisasjoner på Vesterøya mulighet for å møte nærmiljøet og presentere sitt 

tilbud i fellesskap. Som en slags minimesse. Tanken var å gi barn, ungdom og voksene 

mulighet til å oppleve en samling av de tilbud som foreligger i vårt nærmiljø.  Det er alltid 

krevende å være pilot på noe som er helt nytt, men vi fikk en god opplevelse i Sandarhallen, og 

noe flere ønsker igjen. 
• Beskjæring av trær på lekeplassen på Framnes,  på bakgrunn av trafikkutfordringer 

måtte kommunen felle det største grantreet og trimmet en eik  annet på lekeplassen. Vi 

har videre fått flere klager fra naboer på at bjørketrær har blitt for store. Vi har over 45 stk 

trær på Framnes lekeplass i dag. Vi ser videre inn i 2019 på det å finne  nye alternativer til 

trær som har blitt felt.  

• Forslag på nye skoler i Sandefjord, det har kommet klare forslag fra kommunen om å 

bygge helt nye skoler. Her med økt fokus på sammenslåing for gitte nærmiljø. Her vil det 

komme større diskusjoner rundt utfordringer på økonomi og skolevei.  

• Oppgradering av ballbingen, det foreligger en plan på å utbedre ballbingen i form av 

nye planker, støydempere og ny skilting. Dette er et arbeid for 2019. 

• Framnes Sanitetsforening, gjennomførte i år sitt faste innsalg på Juleverksted, samt et 

nytt tiltak for å kunne gi ungdom frokost faste dager på Varden ungdomsskole. Et veldig 

positivt tiltak for bedre kosthold og en felles frokost for barn som ikke måtte ha disse 

muligheter på hjemmebane.  

• Facebook, utover vår hjemmeside, www.fvnmu.no, har også Fvnmu iverksatt egen 

Facebookside i 2018. Dette for å lettere komme i kommunikasjon med vårt nærmiljø i 

flere kanaler, og "tettere på".  

 

Ulike søknader 

Her er ulike saker; FAU aktiviteter, skolefrokost, Infodag, Framnesdag, julelunsj og grøtfest, 

juleverksted, Barnevakten.no, Teatersport, brettspill, oppstart til ny jentegruppe på Vesterøy 

kirke, Foreldrenettverk, Nyttårskonserten med billetter til et utvalg barn med familier,  

 

Noen av disse aktiviteter er gjentakende fra år til år, og andre vil ha sin naturlig utvikling videre i 

2019 også. 

 

 

Ulike forslag som har kommet inn for 2019: 

• Siste finish på aktivitetspark: Når vi får satt opp siste apparater og gjort ting klart, bør vi 

se på en finpuss i form av busker og grønt, for å gjøre stedet noe mer parkvennlig.  

• Klatrenett. Det har blitt forespurt et nytt klatrenett ala det som Ormestad har. 

• Gress på lille ballsletten i skolegården. Her ser vi på et samarbeid med Sandar IL for å få 

på plass dette kosteffektivt. Vi får se videre på hva dette innebærer av graving osv. 

• Utbedring av lia. Lia på skolen hadde sin storhet med mange aktiviteter for mange år 

siden. Vi ser på mulighet for å kunne utbedre med nye apparater sammen med skolen og 

FAU. 

• Nye busker og trær på lekeplassene. 

• Nye aktiviteter på skolen: sjakk, matlagning, musikkurs, Selvforsvarskurs, ol.? 



• Imøtekomme ulike søknader på støtte for aktiviteter fra våre klubber, organisasjoner og 

beboere. 

 

 

Vi ønsker alle beboere, kommunen og samarbeidspartnere et Godt Nytt år, og vi ser frem 

til nye aktiviteter og et fellesskap for et bedre nærmiljø i 2019! 

Mvh, Styret i Fvnmu, 

Arnt, Anette, Siri, Laila, Åge, Ludmilla, Jarle og Espen 

 

 

 
 

 

Mvh, 

Espen Jensen 

Leder Framnes og Vindal Nærmiljøutvalg 

www.fvnmu.no 

 

http://www.fvnmu.no/

