
Hjerterommet - resultater fra utsendt 

spørreundersøkelse 
  

 

 

Samlet status 

  

 
  

Hvor gammel er du? 
  

 
  

Bor du i eller bruker du området? 
  

 
  

  



Hvilke tilbud i området benytter du deg av? 
  

 
  

  



 
  

Hvilke tilbud i området benytter du deg av? - Annet (beskriv): 

 
turmulighetene rundt i området, lekeplasser m barnebarn 

 
turløyper 

 
barnehage i nær framtid 

 
Turveier 

 
Turstier 

 
Turstier 

 
Turområder, stier, rideanlegg 

 
Turområder, lekeplasser 

 
Turområder 

 
Turområder 

 
Turområde 

 
Treningsbanen vid fotballbanen 

 
Sitter nå i rullestol. Kommer jeg i vanlig gjenge, vil jeg benytte meg av svømmehall, tennishall mm. 

 
Seniorsenter 

 
Rykkinnhallen 

 
Rykkinnhallen 

 
Naturen rundt Rykkinn 

 
Marka med tilhørende stier 

 
Lekeplasser 

 
Jeg hadde benyttet meg av svømmehallen hadde de hatt åpent på søndager. De stenger for tidlig i hverdagene. 

 
Går turer i området 

 
Går tur på bl.a stien mellom sykehjemmet og barnehagen daglig. 

 
Grendehuset 

 
Eldresenteret på Rykkinn 

 
BVHIF sitt klubbhus og Rykkinn Seniorsenter 



  
  

Hva kunne du tenke deg å bruke fellesarealene i «hjerterommet» til? (maks 350 tegn) 

 
ta en kaffe, møte kjente, drifte hønsegård.... 

 
lufte hund, leke med barn og dra på kafé ?? 

 
Vi mangler en hyggelig samlingspunkt på Berger. Et sted der man går for å møte naboer i helgene. En kafé med 

tilknyttet lekeplass/park med benker, ville vært det ultimate. Nå er senteret eller skolegården alternativene. 

 
Vestsiden av Rykkinn har ingen sosiale møteplasser.   

En kafe i kombinasjon med kantine for ansatte og evt beboere og barnehage hadde vært topp. Evt også en pub, 

trenger ikke å være åpen til langt på natt…. 

 
Trimrom for eldre.  

Mulighet for å leie overnattingsrom for besøkende langveis fra slik det i sin tid ble tilrettelagt for i idrettshallen . 

 
Trening for Asker og Bærums eneste cheerleadinglag- et lag hvor utøverne er fra 6 år og oppover til 20. 

 
Til å komme seg ut etter jobb og i helger, møte andre i lokalmiljøet, ha et hyggelig samlingssted, gjerne kunne 

kjøpe seg en god kaffe, noe bakst, eller god middag? 

 
Ta med meg brukere på en kaffekopp og sosialt samvær.  

Selv nyte en kaffekopp. 

 
Synes forslagene om sansehage og kafé høres veldig fint ut. 

 
Sosialt samvær gjerne med en kafè. 

 
Restaurant/bar 

 
På sikt - rom på alders/sykehjemmet med balkong som har plass til seng 

 
Opprettholde stier for turmulighet. 

 
Møterom for frivillige og for ungdom. 

 
Møteplass, frivillighetsarbeid, lekeplass for barnebarn 

 
Mye av det foreslåtte oppfatter jeg som «føleri» av ambisiøse planleggere.  
Sykehjem trengs!  

Barnehage?? Rykkinn preges av eldre mennesker.  

Sansehage, kafé, kombinert med barn som kun kommuniserer med skriking blir en dårlig løsning 

 
Lekeplass, park og en kafé där man kan samlas store som små. 

 
Kafé for beboerne. Matmøteplass for barnehagebarnet. I tillegg kunne det bære en hage med frukttrær og 

bærbusker som både beboere og barnehagebarn kunne bruke. Det er hyggelig å møtes via mat 

 
Kaffe og parken med benken 

 
Kafe, fellesarealer til møter, frivilligsentral 

 
Jeg bor i område og ønsker at de gamle kan ha egen kjøkkenhage / dyrke sine egne grønnsaker og blomster 



Hva kunne du tenke deg å bruke fellesarealene i «hjerterommet» til? (maks 350 tegn) 

 
Hverdagsmiddager? Lekeområde 

 
Fellesarealer der mindre grupper av barn og gamle kan møtes.   

Tilby Felles aktiviteter som bingo, spill og lesestunder. Kontakt mellom generasjonene. Noen enkle felles måltider 

 
Felles møteplass mellom generasjoner. Gjerne kafe, ulike kuturelle tilbud 

 
Felles hage, med blomster og frukttrær som man kan sitte under på en benk. Runde bord som inviterer til samtaler 

og kaffeselskap mellom store og små. En liten sene hvor små og store kan "opptre" 

 
Et lite "parkområde" med benk, liten dam og litt beplantning. Til bruk for alle. 

 
En kafe/gastropub e.l gjerne m liten scene  m mulighet for teater, konserter e.l. som også er søndags- og 

kveldsåpen. Maler-, keramikk-, kreativtverksted e.l. m tilbud om kurs til barn, unge, voksne og eldre. 

 
En hyggelig cafe med rom for barn og lek, møtepunkt hvor ungdom og voksne kan møtes for noe å spise eller drikke 

og f.eks spille brettspill 

 
Bursdager, andre feiringer, urte/grønnsaks/parsellhage, cafe alle dager hele uken, "grendehus", 

 
Bocciabane, sandvolleyballbane, grillplass, sittegrupper, parsellhage, selskapslokale, med mulighet for å leie både 

inne- og uteområdet til selskaper. 

 
Aktivitetstilbud til de som ikke har halltid. Eller egen treningshall. 

 
Aktivitetene som er foreslått i kommunens beskrivele er gode. 

  
  



  

Fortell oss gjerne om hva du ønsker "Hjerterommet" bør/skal skape i området? (maks 350 tegn) 

 
et hyggelig sted for "alle" - ikke bare et sted man går forbi..  

Et tilskudd til seniorsenteret ved Rykkinn kjøpesenter, aktiviteter/kurslokaler...Felles middagsprosjekter 

 
cafe og en hyggelig park 

 
Være en møteplass mellom generasjoner. 

 
Vi trenger et felles møtested, løsrevet fra kjøpesenteret. Et uformelt sted der beboere i alle aldersgrupper kan 

møtes, der man kan se på livet, treffe naboer. Folk i permisjon, barnefamilier på vei hjem fra barnehage/skole (nå 

går man bare hjem til egen hage), pensjonister. Helst noe som både er tilgjengelig for alle både i ukedager og 

helger. 

 
Sykehjem kombinert med den foreslåtte barnehagen.  

Ikke prøv å starte opp et «Carpe Diem - light» 

 
Social område for å treffe naboer på helgen. Sitte å ta en lage mins barna leker på parken 

 
Skape sosialt liv/kulturer på tvers i trygge og inkluderende miljø. 

 
Skape et samlingspunkt på tvers av generasjoner, kjønn,alder og etnisitet. 

 
Skape et rom for sosialt samvær for innbyggere i nærområdet på tvers av generasjoner.  

 

For å være ærlig, ser jeg en utfordring for sykehjemsbeboere at det kan bli mye vedvarende ustabil støy med en 

barnehage i umiddelbar nærhet. 

 
Sansehus 

 
Samhold. Det hade vart fint med en plass som er en naturlig samlingsplass med banker och bord. Lekeplass, kafé. 

 
Samhold på tvers av generasjoner!   

 

Underholdning for eldre, skape kontakt mellom generasjoner og utveksle lærdom. 

 
Samhold på Rykkinn under kontrollerte forhold 

 
Møtested med andre interesser enn organisert idrett 

 
Møteplass, sted der nabolaget hører til 

 
Møteplass for lokalbefolkning 

 
Jeg synes ideen med å ha interaksjon mellom barnehage og eldrehjem er en veldig god idé! 

 
Frukttrær, benker  

 

Forutsetter at alt dette skal drives av det offentlige. 

 
Fellesskap, opplevelser, grønt pusterom med sanseipplevelswr, blomster-duft, blader-berøring, frukttrær-mat og 

vakker blomstring.  
Rykkinn må beholde sine grønne lunger. Vært mye nedbygging av gamle trær uten å rydde opp kvister. Det dreper 

blomstene på skogbunnen. Blåveis og hvitveis forsvunnet rundt  skolen 



Fortell oss gjerne om hva du ønsker "Hjerterommet" bør/skal skape i området? (maks 350 tegn) 

 
Et samlingssted for store og små 

 
Et rolig pusterom, grønn lunge. 

 
Et område som kan knytte nabolaget tettere sammen. 

 
Et hyggelig samlingssted. Gjerne kafé/restaurant med en fin hage. Kanskje en hage med frukttrær og bærbusker 

som beboere på hjem og barna i barnehagen kan forsyne seg av? Kanskje en liten tribune/scene hvor man kan ha 

små konserter eller teater? 

 
En møteplass som også  for legger til rette for kreativ utfoldelse, kunst og kultur for befolkningen i alle aldre på alle 

ukedager og på dag- og kveldstid 

 
En fellesskapsfølelse på tvers av kultur, diagnoser, kjønn og alder. 

 
Direkte kontakt på tvers av generasjonene. Matche eldre som kan og barn etter interesser. 

 
Det kunne være noen felles samlingsstunden, eller synger sanger  sammen. Det ville vært fint gir både beboere og 

barnehagebarnene det kan besøks dyr innom dom og til. Kanskje det kunne være noen dyr som bodde eller ofte var 

tilstede i Hjerterommet. Hund katt, hamster,sau, geit 

 
Det er et stort behov for omsorgsboliger på Rykkinn. Hvorfor skal dette fine tilbudet fjernes når området vil få så 

mange eldre om kort tid? Berger er relativt nytt. Hvorfor fjernes denne flotte institusjonen? Både sykehjem og 

omsorgsboligene har vært gode institusjoner med veldig flott personale. Sats først og fremst på eldreomsorg. 

 
Bør være et møtepunkt for befolkningen på rykkinn, tilby aktiviteter for barn og ungdom + voksne i alle aldere med 

åpningstider lør/søn. 

 
Barnehagebarnas utearealer bør prioriteres, særlig med en så stor økning i antall barn, gjerne noe sambruk med 

sykehjemmets i den grad det er mulig.   

Gjerne  en møteplass, noe servering for besøkende til sykehjemmet. Bør sees i sammenheng med andre 

møteplasser i dag: fritidshuset, seniorsenteret, grendehuset etc. 

 
Alt mulig foreksempel trivsel ,og at de gamle kan få det de ønsker seg og underholdning ,musikk som de gamle liker 
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