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TIL TVEDESTRAND KOMMUNE VED KOMMUNESTYRET 

REKTOR PÅ UNGDOMSSKOLEN OG LARS MOLLEKLEV 

Vi er en gruppe i et vidt aldersspenn som driver med rullebrett i kommunen, grovt regnet 30-50 

personer. Fra tidligere var det enda flere skatere her, men det går litt i perioder og mange har flytta 

bort etter gymnaset. De kommer fremdeles hjem i ferier/helger og har med brettet sitt. Kjernen i 

saken er at alle sammen nå har mista skateplassen og møtestedet sitt pga ny barneskole i 

Ramsdalsmyra. Det ble snakka om ny plass til oss til å begynne med, men det ser ut til å ha kokt litt 

bort – det kan Lars Molleklev bekrefte. 

Den gamle håndballbanen i Ramsdalen ble «gitt» til skaterne en gang i tiden, åpnet av daværende 

ordfører Torleif Haugland. 

 https://www.tvedestrandsposten.no/lokale-nyheter/ordforeren-apnet-bane-for-krumspring/s/1-

115-773231 

Vi ønsker forståelse for at en slik arena som har blitt skapt, vedlikeholdt og videreutvikla av en 

gruppe ungdommer (dette har gått i arv) har hatt stor betydning for en gruppe som ofte blir glemt 

når det snakkes om fotball/idrett o.l. Parken har stadig blitt dårlig pga slitasje osv, og vi har gjentatte 

ganger søkt om penger gjennom Tvedestrand Skateklubb og fått tilslag på midler til å fikse og bygge 

opp nytt. Estimerer at det jevnt har vært 150 – 300 dugnadstimer lagt ned hvert år av Tvedestrand 

Skateklubb m/flere – helt uten videre organisering og innblanding fra andre enn tidvis Lars Molleklev 

fra Frivilligsentralen. Omtrent 500.000,- har vi fått og brukt på denne plassen.  

Det skal visst også bli et skateanlegg ved den nye videregående skolen ved Mjåvann. Det er bra, men 

er ikke for oss en fullverdig erstatning for en plass slik som den vi hadde, der vennskap og ferdigheter 

har utvikla seg, på tvers av aldre, og i en herlig forening av bygging, glede, svette, blod og sykebiler. 

Den ble skapt og utvikla av oss sjøl – skaterne i Tvedestrand. Vi mener også at det bør være en slik 

plass i nærheten av barneskole og ungdomsskole! 

Tvedestrands skatere, dagens og fremtidige, mangler nå et sted å være. Vi har sett at plassen ved de 

gamle tennisbanene er asfaltert og det har nå blitt støpt et element for skating der. Det er bra. Vi har 

prøvd å få flytta tinga våre (de som ikke ble ødelagt og kasta) fra den gamle håndballbanen, og det 

ser ut til at vi skal få litt plass til å sette litt flere ting der. Kommunen har sagt de skal hjelpe oss med 

det. Men det virker ikke til at dette er en sikker og permanent løsning. Det er i hvert fall ingen som 

har bekrefta det for oss. Det skulle vi ønske at dere kunne hjulpet oss med, slik at ikke vi begynner å 

fikse og rigge oss til, for så å bli rydda vekk igjen. 

Noen sa at denne plassen er lagd som fire ballbaner, asfaltert osv. Kunne for eksempel to av disse 

banene – de på utsida gjerdet blitt avsatt til skating i stedet? Det kan godt være andre ting der også, 

men at det går an å videreutvikle det som en «rulleplass» hovedsaklig. Om det også er basketkurver 

der plager ikke oss, og vi kan også spille basket hvis vi vil (fotball også faktisk). Vi vil selv søke midler 

fremover, både kommunen og Lars har sagt de kan hjelpe oss med det. Vi vil selvfølgelig ta hensyn til 

at det er en skoleplass også, og høre med rektor der før vi bygger noe eller får noe bygget. Fremst av 

alt ønsker vi at ting fra nå av settes opp i betong, slik som den som nylig er bygget. Det er bedre 

både pga holdbarhet og støy, men er også dyrere. En strategi kan være at man bygger noe i betong 

av og til når man har råd til det, og til slutt har man alt i betong. Slik som det på en måte nå er 

påbegynt der oppe. Vi har masse tanker og ideer å komme med! 

https://www.tvedestrandsposten.no/lokale-nyheter/ordforeren-apnet-bane-for-krumspring/s/1-115-773231
https://www.tvedestrandsposten.no/lokale-nyheter/ordforeren-apnet-bane-for-krumspring/s/1-115-773231
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KONKLUSJON 

 Kan en av de to gamle tennisbanene foran Lyngmyrhallen bli en skateplass for å erstatte den 

gamle parken vår i Ramsdalen?  

 

 Kan kommunen avse noen midler til Tvedestrand Skateklubb, slik at vi kan bygge noen ting 

igjen (i tillegg til de to tinga som overlevde fra Ramsdalen)?  

100.000,- hadde vi kommet langt med. Det vil da bli bygd i tre i første omgang – på dugnad. 

Vi er flere snekkere med fagbrev som skater, så det blir lagd ordentlig. 

En innehall for rullebrett, rulleskøyter, sykkel og sparkesykkel hadde vært vannvittig bra også. Dette 

er dyrt, men hva med bare en miniramp innendørs et sted? Håper det er noe som kan vurderes. Vi 

kan bygge den og det ville vært et flott møtested for ungdom (og barn og voksne)! Vi trenger «bare» 

et bygg, helst sentrumsnært. Har snakka med Andreas Grimsland og han foreslo Gymnastikken ved 

barneskolen. Den er tenkt som et ungdommens hus i mulighetsstudiet for sentrum. En miniramp kan 

stå der og kan f eks også fungere som en scene for konserter eller lignende. Det ville vært fantastisk. 

Skating burde også få sin plass ved Tjenna. Vi skal spille dette inn til mulighetsstudie. 

Miniramp: 

 

Håper dere kan ta dette opp på ordentlig for oss og at vi blir tatt seriøst. Det hadde vi satt veldig pris 

på! 

På forhånd takk. 

 

Mvh  

Marius Johnsen   og  Isak Ramsvik 

for Tvedestrand Skateklubb    leder av elevrådet på Tvedestrand ungdomsskole 

 


