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Spørsmål 3 Beskriv Nittedal med tre ord 
 

aktivitet bavian Treige på covid tingene 
Aktivitet Tilgjengelig Mye skog og naturliv. 
aktiviteter kult folk 
Alpinsenteret i Varingskollen Natur kult 
barn Bra utdanning Vann 
beste beste fritidsaktiviteter 
boligområde idrett Godt sted 
bra Fint trygt 
bra ikke fine nok skoler - ødelagte 

pulter osv.. 
mulighet for de fleste hobyene 

bra Mye skog Skog 
Bra verdens bonde land 
bra aktiviteter idrett natur 
bra hjelp fint skog 
bra hjelp rettferdig Likhet 
Bra kommune Skog Kjedelig 
Bra med jobber. idrett Fine hus 
bra regler Koselig skog 
bra regler trær Langt 
bra sted og bo på rolig Mennesker 
Bygd Fredelig multikulturelt 
bygging Venner Fin 
bygninger fint Mye skog 
bærekraftig masse søppel sentralt 
bærekraftig Natur Fint 
Demokrati lite Sport 
det er bra på skolen skog mye sporter 
Det er et bra sted å bo Treigt Bra sted og bo 
det er et fint sted og bo. bra utdanning hus 
det er fint Nærme Oslo rikt 
Det er lett å være aktiv Fine veier. Dyr 
det er mye aktivitet beste aktiviteter 
Det finnes mange skoler Rettferdig skoler 
dødt Fint sted kommune 
Dårlig på skolen idrett stort 
elv burde bli bedre til og bruke 

penger til viktige ting 
trykt 

elv Bygg koselig 
en dal Sporty best 
EVER natur skoler 
Familievennlig idrett nittedal er fint. 
fiell rent Mennesker 
fin bolig de som lever der er snille fine skoler 
fin natur Godt miljø Natur 
Fin natur kult Veldig veldig fin natur 
Fin natur Skog/Natur hus 
fin natur åpent likestiling mellom kjønnene 
Fine folk hyggelig lite 
fine sports anlegg idrett bygninger 
Fint Fint fjell 
Fint Idrett natur 
fint mye sport Natur 
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Fint skog Natur 
fint skog Natur 
fint skog pent 
Fint landskap By trygt 
Fint sted Aktiviteter mye skog 
Fint sted bra Veldig 
flammen rolig mye skog 
Flammen kulturværk fint fint 
flink til og ta avgjørelser Fint Passe stort 
flott støy Aktiv 
For mye skog skog fint 
forsøpling fint Mennesker 
fotball Fint Det er mange fine daler 
Fredelig bra Vann 
Fremtid Fint gode skoler 
Fri luft det bygges mye der Fin natur 
frisk luft Natur snill 
Fritidsaktiviteter       bonde går hyggelig 
fritidsaktiviteter fint skole 
fritidsaktiviteter Kiwi billig 
god helse Idrett skog 
God mat og helse det er verdens beste kommune natur 
God natur Boliger Alle må være rike for å bo her 
Gode bygg hus Hjemme 
Gode skoler. Livskvalitet Vennskap 
godt fine hus god til rettferdighet 
godt forhold til andre mennesker Koselig bra skoler 
gøyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bra lokalsamfunn vann 
Hjem bondegårer Bra sted 
Hjem natur sted 
Hjemme fint Korslig 
Hjemme kommune Verdens beste kommune sted 
Hjemmested Rolig stille 
Hjemmet mitt sporty innbyggere Skole 
hus ski Ikke fattigdom 
hyggelig koselig aktiviteter 
hyggelig Skog mye fin skog 
Hyggelige personer søppel kult 
idrett Beste mat 
Idrett Demokrati skoler 
idrett Fint Friidrett 
idrett kontroll Samfunn 
idrett kult fint 
idrett lite god Natur 
idrett lol kul 
Idrett skog kultur 
Idrett skoler aktiviteter 
Idrett Spesiell Kultur 
ikke så mye forsøpling dårlig miljø Bra skoler 
jeg syns det er bra og bo i nittedal det er bra natur det er mye gaming 
kiwi Verdens litt snobbete 
Kjedelig Idrett Fint 
kjedelig likestilling masse skog 
klimavenlig Natur kiwi 
kommune frihet Trygt sted og bo 
Koselig landskap. hyggelig 
Koslig Bra økonomi møkkete 
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Kul skog (natur). flammen 
kult bra idrettsforhold. Diplom is 
kult dårlig og gå pokemon goooooooo gammelt 
kult men det er mase søppel på baken mye bygninger 
Kultur Fint sted å bo trygt 
landskap aktivitet skog. 
Lite Natur mye natur som er bra 
lite og koselig fredelig natur 
lite å gjøre Fint sted. veier 
Lokal Skog Bråk (i nabolaget om natten fra 

maskiner ute) 
lokalt fint Elv 
Mange små fjell kjedelig Kjedelig 
Mange venner og demokrati Bra idrettsanlegg. 
mangfold bra koronatiltak. et fint sted 
Miljø Jordbruk masse skoger 
Miljø kommune cafeer 
Miljøvennlig utbygging Varingskollen 
morsomt usosialt Flammen 
mye fine skoler Aktiviteter 
mye jordbruk Skog trykt 
Natur bra Bra samfunn 
Natur bra Trygg 
Natur Bra aktiviteter kultur 
natur Fint Bedre luft luft en i oslo 
Natur Jorder Natur 
natur kul For mye søppel 
natur mo senteret gårer 
natur morsomt Elv 
Natur mye skog Fint 
Natur mye skog mulighet for de meste sportene 
natur Mye søppel som flyter  
Natur Skog grensen mellom gokk og storby 
Natur tjern Lite 
natur. skog hus 
nittedal er et fredelig sted. litt høye blokker ved Mosentre kiwi 
nittedal er veldig varmt på 
sommern 

godt flinke 

Oslo natur bonde går 
passe stort Mange bra skoler. Vann 
pizza Renslig Liten 
rasisme god Landlig 
Rettigheter store avstander Uforutsigbart 
rikt mange hus skog 
rolig Bra Trygt 
Rolig Grønt aktivitet 
rolig Lite variert fritidstilbud til unge Godt samfunn 
Samarbeidsvillig bra idretts sted Ved siden av Oslo 
samfunn Natur bra 
samfunn skog Skole 
samhold idiotisk Skogsområder 
ski gård trygghet 
Ski Gårder rar 
skog ansvarlig bra sted og bo 
Skog Bavain mye skog og naturliv 
skog bra Natur 
Skog Bra med mye skog. Natursted 
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skog det er fint og rolig Mangfold 
Skog Dyr Fin 
Skog Fin natur barnevennlig 
skog Fint Barnevennlig 
skog Godt miljø Mye folk. 
Skog Godt miljø natur 
Skog Idrett ungt 
skog kjedelig idrett 
Skog Kommune familie 
Skog Natur aktivitet 
skog natur Familie 
Skog Natur Koselig 
skog rart sted Godt klima 
skog rikt kul 
skog Skog Kjedelig 
skog Skog Natur 
Skog skog populært 
Skog Skole fin natur 
Skog ukjent udømmende 
Skog verdens fjell 
Skog og mark fint å bo her Mye skog 
skogområder Bra skog hjemmet mitt 
skolene er stygge Bra miljø idrettsmiljø 
Skoler arbeidssted noe 
Skoler/ Barnehager fine skoler Søppel 
Smått rart mange folk 
snill stort sentralt 
Snille personer Demokrati Samhold 
Snø lite forurensing hus 
sosialt fint skogområdet natur 
sosialt Kul og fin bra 
sosialt samhold bra 
sport bra mye natur 
Sport dyr Muligheter 
sport skog fritidsaktiviteter 
sport skole masse aktivitetstilbud 
stille vegger det er bra bolig 
stort frihet Idrett 
stort rolig koselig 
stort skog Fin natur 
Stygt miljø vennlig fin natur 
super fritt Hjemsted 
Teater forestilling landskap aktivitet 
tjern Hus natur 
Trygg Kjedelig skoler 
trygt Koselig Natur 
Trygt Naturrik Fredelig 
Vakkert Stille Bra sted å bo 
vanlig Bygg Bekjente 
Vann hyggelig sport 
veldig fint skog skog 
venner demokrati god mat 
venner Demokrati ski 
vennskap rolig Diplom-Is 
Øde grønt naturen 
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Spørsmål 4 Hva mener du er Nittedal kommunes største utfordring? 
 
 

Klima og miljø 
- Mye søppel. 
- Forsøpling 
- jeg tror det er klima 
- Forsøpling 
- (Skyte dyr) Jeg tror det er for mange som skyter dyr og ødelegger skog å hogger trær 
- Litt usikker men jeg tror det er for mye eksos fra Riksvei 4 
- å bevare skogen 
- fjerne mye av skogen 
- Den største utfordringen til Nittedal er og ikke kaste søppel rundt omkring 
- jeg mener Nittedals største utfordring er: Att folk forsøpler 
- Ikke så mye plast i havet og på land 
- Forbruk av plast og sånn 
- stoppe klima endringer 
- søppel fordi hver gang jeg går hjem fra skolen så plukker jeg minst 1 pose med søppel 
- Bevare skogen 
- jeg tror Norges største utfordring er søppel 
- Det tror jeg er klimaet. Fordi når jeg går hjem så ser jeg søppel nesten hele tia 
- Klimaendringer 
- jeg tror norges største utfordring er søppel 
- utrydde søppel på bakken 
- og ikke hogge så mye trær 
- Gamle renseanlegg i tilknytning elva 
- Forsøpling feks i elva 
- masse masse masse søppel 
- Søppel 
- Jeg mener at Nittedals største utfordring er at vi utslippene våre og at vi kjører for mye bil 
- Mindre forsøpling 
- Jeg syntes Nittedal kommune sin største utfordring er søppel i Nitelva, siden vannet der er viktig. Det 

blir kastet mye søppel der som ikke er bra 
- Rydde plast 
- Miljøet er nittedal sin største utfordring for det er veldig mye søppel i skogen og sånt 
- Og stoppe klimaendringene 
- Forsøpling 
- dårlig vann 
- tyggegummi på bakken, pengemangel og Folk som ikke plukker opp hundebæsj 
- Mye søppel, tyggis, bæsj på gatene. BLI KVITT DET 
- jeg synes at klima endringer pga der jeg bor ble det hugget ned mange trær og det synes jeg var dumt 

og gråt inni meg da jeg så det 
- mye søppel 
- miljø 
- Forurensning, klima endringer, 
- for mye hunde bæsj 
- Plukke hundebæsjen til hunden 
- Forurensning 
- Folk som røyker for mye (hvis noen som har astma eller noe sånt puster det inn kan de ende opp på 

sykehuset). 
- Eksos 
- Jord raset. 
- Plast 
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- Så mange biler. 
- Leirras.. 

- Leirskred 
 

Sosiale forhold, møteplasser 
- utrydde fattigdom. 
- Mobbing 
- Mobbing 
- utrydde mobbing 
- Kanskje miljøet blant ungdommene 
- Utrydde Fattigdom 
- å hjelpe folk som ikke har det så bra 
- Likesting mellom kjønnene 
- Jeg mener at det er likestilling mellom kjønnene på aktiviteter sånn som at gutter  har flere fotball 

treninger en jenter 
- jeg vet ikke helt, men kanskje likestilling mellom kjønnene 
- like stiling mellom kjønn 
- at det kommer mange mobbere og de drikker mye å kaster mye søppel 
- Nittedal sin største utfordring er sosialt. det er veldig lite å gjøre spesielt i Hakadal etter skoletid, så 

man ender alltid opp med å bare gå rundt eller dra til kiwi.  
Dette fører til at dagene blir ganske kjedelige når man går fra å være på skolen til å kun kunne henge 
på skolen etterpå. det går også ganske få busser som  
gjør det vanskeligere å dra steder og man trenger mer planlegging for å faktisk få gjort noe med andre. 

- det er altfor få møteplasser for barn og unge, egentlig alle under 50 år. Mosenteret har vært en 
møteplass for pensjonister og eldre folk, og har hatt  
butikker tilpasset deres interesser. Jeg forventet mer av utvidingen av senteret, da det fortsatt er 
tilpasset de eldre. Vi har heller ingen park eller andre 
lignende stedet så vidt jeg vet om. Som hakadøl vet jeg at det ikke er noe i nærheten. Vi har små 
møteplasser, men ønsker flere og andre typer. En  
møteplass som gjør at vi vil ut og være sammen ute i naturen. Men det er få steder i Hakadal spesielt 
vi kan gjøre det uten å måtte gå i skogen 

- utrydde fattigdom eller sult 
- Nittedals største utfordring kan være utrydde fattigdom, noe som ikke en kommune kan gjøre selv. 

Derfor trenger man hjelp av flere land  
(ikke bare kommuner), til dette 

- Jeg tror det er å få mindre ulikheter. Vi kan se at det er forskjell på gutter og jenter i jobb med at menn 
tjener mer enn kvinner 

- Forskjellsbehandling mellom ungdom 
- Den største utfordringen i Nittedal er flere steder å være med venner ol 
- Mye hærverk 
- tiggere og hasj på gatene. BLI KVITT DET 
- tiggere 
- At noen steder i Nittedal er det press at alle må være rike ellers så blir du ikke tatt imot. Hvis du går på 

Holum blir du sett på som en taper  
ifølge Ulverud og Slattum 

- At mange som bor der dømmer hverandre 
- Dømming 
- Det er ikke så mange hus så det er mange tiggere 
- ungdommer som tøffer seg 
- Ungdommer som tøffer seg og som gjør hærverk 

 

Samfunnsutvikling og styring 
- Alle er ikke enige. 
- mye eneboliger 
- Jeg tror det er vanskelig å få ungdommer som studerer til å flytte hit. Det er ikke noe sted å studere 
- fikse alt 
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- jeg tror Nittedal Kommunes utfordringer er penger 
- bolig plasser 
- Ikke bygge så mange hus.. 
- Det jeg mener Nittedals største utfordring er, at de ikke har nok steder og lage hus og sånt 
- For mange boliger. 
- Bil og bygninger 
- Gjøre det mindre kjedelig ved å bygge morsomme ting som trampolinepark og McDonalds. Et sted 

innendørs hvor ungdommer kan møtes etter skoletid 
og i helgene. En større og bedre skatepark. Klubb for datamaskiner/gaming. Et mini-tusenfryd 
(hundrefryd?). Ikke lys i Kari (Varingskollen). Mer snø ved  
heisen opp til Ola (Varingskollen) Ta bort grusen tidligere. Stolheis i Varingskollen. 

- Kommunen bygger så stort og flott og dyrt, at det ikke er penger til å drifte det etterpå jmf 
svømmehall på Elvetangen skole 

- Ikke bra nok turstier for rullestol brukere. Veldig mye steiner og hull i bakken som gjør at det er 
vanskelig å komme seg fram 

- Fikse skoleveien til alle så det blir lettere å gå dit 
- Fult av sprekker i veiene. 
- bærekraftig kommune 
- Jeg tror at den største utfordringen er hva de skal bruke penger på og ikke 
- Fullføre prosjekter. Fordi de hogget skog for å bygge nye hus, men de bygget aldri nye skog 
- Jeg tror den største utfordringen er hvor mange mennesker som har kommet til Nittedal i det siste. Alt 

her bygges ut, skoler, senteret, leiligheter over alt. 
Det er en stor utfordring for Kommunen og holde styr på alt dette og det blir nok verre i fremtiden. 

- Dårlig ordfører som ikke er interessert i og høre på folket og er bare grådig for penger, bygger ny skole 
når flertallet av folket ikke vil det, bygger en barneskole  
rett ved en ny motorvei hvor det er stor risiko for ulykker 

- Å ha nok jobber, bare 3 fabrikker og ikke så mye steder og jobbe her 
- Tror ikke Nittedal har så mange utfordringer 
- Overpopulasjon 
- Overpopulasjon 
- Overpopulasjon 
- Overpopulasjon 
- At det er lite byggeplass. 
- Dårlig til å ta opp saker fort!!!!!!!!!!!!!!!!! 
- Få flere badebasseng rundt om i Nittedal 
- og ha kontroll på alle tingene som blir sagt 
- Basert på innbyggertall, er Utsira den minste kommunen i Norge med 192 innbyggere. Oslo er størst 

med 697 010 innbyggere (per 4. kvartal 2020). :-) 
- Vedlikehold. 
- bra men må bli bedre 
- De kan ble bedre på økonomi til barn og unge 
- Vet ikke vi er gode på mange ting 
- Jeg mener at Nittedals største utfordring er pengebruk. Fordi på kiwi på Hagan har de oppgradert 

butikken, men de la ned kaffestund (en cafe) og byttet den ut 
med inngangen til kiwi, så jeg mener at det har brukt unødvendig penger på og lage en inngang. 

- PENGER 
- Å høre barnas mening!!! 
- Nittedal kommunes største utfordring er morken sklie 
- Jeg mener Nittedals største utfordring er liten skole og at sykehuset er litt langt  unna 
- treig kommune 
- For mye utbygning 
- At vi bygger for mye hus 
- Vi mener at kommunens største utfordring er avskoging og at det er for liten plass til alle som flytter 

hit og som bor her fra før av 
- Nittedals største utfordring er miljø og bolig bygging 
- litt mindre hus og mer skog 
- For mye utbygging og for mye bygging syntes vi er den største utfordringen til Nittedal. 
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- Vi mener at avskoging, for mye boliger og for få fritidsaktiviteter er de største utfordringene 
- Og fikse humper i veier 
- vi bruker for mye penger på hus for eksempel flammen det er et fint sted men man burde kanskje 

bruke mer penger på gamlehjem og sånne litt mer viktige ting 
at alle er snille med værandre 

- Jeg synes at Nittedal er en ganske rik kommune eller du må på en måte være litt rik for å passe inn. 
Det blir bare mindre og mindre skog. Jeg synes  
vi burde ta vare på skogen vår. Nå for tiden kan det være vanskelig å holde avstand fordi Nittedal er 
ganske tett. Mange boligområder er veldig tettbygd. 

- Mo senteret blir lite brukt, bør få flere klesbutikker og cafeer 
- Man kan ikke dra til Oslo med bil heletiden fordi det er bom 
- At det bygges for mye hus 
- Det er kanskje at vi blir litt slukt av Oslo 
- jeg synes ikke Nittedal har noen store utfordringer. 
- ikke no 
- Den mest utfordringen er å få det fint, utsende 
- kan bli for mange folk 
- Akkurat nå er den største utfordringen smitten i Nittedal, men på lang sikt så synes jeg den største 

utfordringen er at vi må slutte tenke så mye på å bygge å bygge 
å bygge heller ta vare på det vi har og det at vi fortsatt har urørt natur. Vi må bygge smartere slutte å 
bygge så mye industri plasser der det kanskje forurenser, 
men heller tenke litt gammeldags og få frem mer av dette med dyrking og bonde liv og gjøre Nittedal 
heller til landsbyen en den store byen med kjøpesenter  
og masse teknologi. 

- At det kan bli for mange folk. 
- Det er veldig vanskelig for folk som prøver å finne hus fordi det er dyrt. Nittedal kan være veldig 

dømmende og hvis man ikke er født her er man  
ikke en av Nittedal på en måte. Det er dyrt hver sted du går og hvis man har liksom kjøpt et hus og det 
er dyrt så kan det være vanskelig og gjøre andre ting  
som du trenger. avstanden mellom aktiviteter 

- vet ikke mulighet for de meste sportene, mulighet for de fleste hobbyene 
- at vi bygger for mye høy blokker og at det kjører alt for mye busser igjennom Nittedal som ikke er bra 

fordi på Hagan blir det kaos. 
- flere busser, større senter med mange forskjellige butikker 
- ingen vanskelige utfordringer 
- at mennesker blir i kommunen. 
- samarbeid 

 

Skoler og utdanning 
- Jeg mener utfordringen til Nittedal er å det økonomiske når det gjelder skolene 
- jeg mener at den største utfordringen til Nittedal er at de kunne hjelpe skolene i Nittedal litt mer 

økonomisk 
- Jeg mener Nittedal sin største utfordring er likestilling mellom kjønnene og mobbing på skolen/ 

utestenging.  
I tillegg er det masse rus i ungdomskoler og sjenerelt 

- jeg mener Nittedals største utfordring er at det burde bli brukt mer penger på skole. skolene burde bli 
oppgradert 

- jeg syns at Ulverud skole er Nittedals største utfordring fordi det er så sykt dårlig miljø og mange 
slåsskamper jeg ville aldri gått på den skole 

- likestiling mellom skolene 
- Hakadal ungdomsskole begynner å bli nedslitt 
- Skolene trenger mer penger 
- at de lager en stor, dyr, ny barneskole, men ingenting skal bli fikset på ungdomsskolen 
- Det er kanskje å ikke ha nok plass på ungdomsskolene eks Li skole 
- Jeg syntes det var å bygge den nye barneskolen siden den er så stor og de driver å bygger fortsatt på 

den etter 1 år 
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- mange av skolene er stygge 
- utdanning 
- Og få flere svømmetimer på skolen, fordi det er mange som ikke kan svømme. 
- god utdanning 
- for lav satsning på skole og barn 
- Ta bedre vare på lærere og elever 
- Mer penger på  skolen 
- Det er mye støv og masse sølvkre på bestikkene på m&h.. 
- skoler siden det er mange som ikke er så fint puset opp 

 

Covid 19 
- Corona Virus 

- covid-19 

- Jeg mener at Nittedals største utfordring er Corona. 
- Den største utfordringen til Nittedal er Corona fordi kles butikker og Elkjøp og andre butikker måtte ha 

stengt untatt matbutikken det er sikkert mange som mister jobbene sine eller velger og slutte selv, 
man får ikke penger til å kjøpe mat så jeg tror dette er Nittedal's største utfordring. 

- Den største utfordringen i nittedal mener jeg  er Covid-19. 
- korona 
- Korona 
- KORONAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:( 
- Den største utfordringen jeg syns er i nittedal er Covid-19. 
- stoppe korona. 
- akkurat nå er det korona 
- akkurat nå er det korona. 
- Korona 
- Korona 
- Smitteutbruddet 
- Smitteverns regler. 
- covid 19 
- Vår største utfordring nå er nok corona pandemien pga at vi aldri klarer og sette folk i karantene selv 

om vi må. 
- korona viruset/ fremtiden 
- Covid19 
- korona. 
- Corona 
- Å få kontroll over koronaen 
- Corona 
- Vi mener COVID-19 er Nittedals største utfordring. 
- Covid-19/c/korona 
- Nittedals største utfordring er korona 
- korona 
- Og holde corona reglene . 
- Jeg mener at nå så er det at folk ikke holder seg til Corona reglene. 
- Det er mye smitte her, fordi folk ikke går med maske på butikken. 
- Det er folk som tror da de skal til butikken går de litt sendt for de tror at det er mange der nå, men da 

de er der kommer alle på samme tid. 
- Å holde smittevernsreglene. 
- Nittedals største utfordring nå er smitte 
- jeg mener korona er Nittedals største utfordring 
- Korona tiltak 
- smittetallene! de går bare høyere og høyere oppover fordi vi ikke er flinke nok til å holde 

smittevernsreglene. 
- Akkurat nå så er det kanskje å holde seg til alle Corona reglene og holde avstand osv. 
- Akkurat nå er den største utfordringen smitten i Nittedal 
- Det er å holde meter avstanden og passe på korona reglene 
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- Jeg mener at Nittedal trenger bedre koronatilltak. 
- Nå er det jo veldig mye smitte her i Nittedal, så kanskje å holde korona reglene? 

Spørsmål 5 Hva er bra med Nittedal? 
 

Natur og klima 
- Det som er bra med Nittedal er at det er mye skog og natur, det er kjern man kan bade i. 

- Natur 

- Skog 

- Mye skog 

- klima 

- Natur 

- Skog og landskap 

- Masse skog og natur 

- Det som er bra med Nittedal er at det er mye skog og ikke så mye folk 

- det er veldig mye fin natur 

- Det som er bra med Nittedal er at vi har veldig mye , man gå turer, gå på ski eller ake 

- at det er mye skog 

- Nittedal har fin natur og er veldig sentralt til aktiviteter og venner 

- jeg mener at det er bra at de passer veldig god på naturen og passer på at det ikke er så mye søppel. 

- at det er mye fin skog 

- Et fint sted fordi det er mye skog 

- Natur og skog 

- det er en fin natur og det er ikke så mye forsøpling og det er mye aktivitet 

- Det jeg synes er bra med nittedal er den pene naturen vår og skolene/barnehagene 

- det som er bra med nittedal er at det er mye skog 

- det er bra med Nittedal fordi det er rent vann 

- skog 

- ta det er mange som bryr seg om naturen jeg pleier og plukke søppel med vennene mine for 

eksempel. 

- fin natur 

- Det er masse skog det er bra 

- at vi har ganske mye skog 

- At vi har mye skog 

- Det som er bra med Nittedal er at Nittedal har mye skog og natur 

- Idrett og ute livet, det er stille her og fredfullt. 

- vi har fine steder å gå tur i marka 

- Naturområder og idrett 

- Skogområder 

- Fin natur 

- Skogen og  Miljø. 

- Skogen 

- det er masse skog 

- Mye grønt , skoger, vann 

- Natur og livet 

- Det er badevann 

- Kort vei til skogen 

- Jeg syntest skog 

- Vi har rent vann. 

- Rent Vann 

- Fine skoger. 

- naturen og aktivitets muligheter 

- Natur, idrett 
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- mye natur, lokalt, mye frihetsaktiviteter 

- Mye fin Natur og mye fritidsaktiviteter 

- Fin natur, bra klima 

- Jeg synes det er bra at det er så mye natur så man bare kan gå ut på for eksempel tur eller ski 

- Skogen 

- Jeg liker at Nittedal har masse skog å gå i. Det er ikke for mange folk her, så det går an å gå i skogen 

uten å møte på folk hele tiden. 

- Naturen og skogene er fine. 

- Det som er bra med Nittedal er det fine miljøet her 

- Det som er bra med Nittedal er at de tar vare på miljøet, men det gjør andre land også 

- at det er masse skog og slalom bakker 

- skogen 

- Jeg synes naturen er en veldig bra ting med Nittedal 

- mye skog 

- Nesten uansett hvor du bor har man natur rett ved siden av. 

- mye natur bra muligheter får å begynne på en idrett 

- Det er bra at Nittedal ligger nærme skogen. 

- Naturlivet. 

- Det er mye natur som ikke er øderlaget (ikke ennå, det kommer sikkert til å bli øderlaget før eller 

senere). 

- naturen og sports anleggene 

- Naturlivet 

- at det er mye skog å sånn 

- Det som er bra med nittedal er at  det ligger nærme naturen. 

 

Samfunn, generelt 
- Bra bilveier. 

- mye barnevenlige ting 

- stort 

- Jeg synes miljøet, tryggheten, skolene er bra. Alt egentlig. 

- Nittedal  er den beste kommunen jeg har vært i i norge 

- Det som er bra med Nittedal er at man ikke er redd når man går ute. 

- det som er bra med Nittedal er at det er trygt og godt, og at det er nok skoler til alle som bor her, og 

mye skog 

- Det som jeg syntes er mest bra med Nittedal er at det er veldig trygt. Det er veldig koselig og bo der , 

det er rett og slett mange hus og leiligheter man kan bo i som er nærme skole og jobb, man kan ta 

buss dit siden er så nærme, det er også mange gårer her og man kan dyrke veldig mange grønnsaker 

- det er fint og bra 

- det er fint og rolig her 

- god tilgang til medisinsk hjelp 

- nesten alt 

- det er bra med mat og ren vann og bra skole 

- jeg syntes det er bra att ikke så mange kjører bil de tar heller buss å tog 

- God utdanning og God helse. 

- alt er bra 

- alt 

- Det er bra at vi har en fin natur og at vi har et godt forhold til andre mennesker 

- Det jeg synes er bra med Nittedal er at jeg føler meg trygg og masse fin skog 

- alt med nittedal er bra 

- Alt er bra med nittedal 

- Alt 

- at de har mye natur og du har sjansen til og prøve mye forskjellige sporter og det er et bra demokrati. 
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- At det er masse skog, mange skoler, mange jobber. 

- alt. 

- Det som er bra er at vi kan gå ute uten og være redd for at du skal bli skutt eller at det kommer en 

bombe ved deg 

- det er demokrati og frisk luft og masse friluftsområder 

- Maten er god. god tilgang til medisinsk hjelp. flammen er også noe jeg er gla for at vi har 

- Bra med mange fritidsaktiviteter, Varingskollen. Bra skolemiljø. Mange små nærbutikker. 

Fotballbanene. Bra veier. Fine hus. Bra utdanning. Tilgang på mange tjenester som bibliotek osv. Bra 

svømmested ved Rulse og Høldipperen. Bra internett. Bra tilgang til turstier og grillsteder. 

- Barna kan leke ute uten å være redd for trafikk, som i byene 

- Ligger i nærheten til Oslo og Strømmen 

- Energi, rent vann, god utdanning 

- Lite kriminalitet, bra skoler, mye natur, bra slalåmbakker. 

- Dyr 

- At det er et fint sted å være 

- Det som er bra med Nittedal er hvor fredelig det er her. Det er ikke mange folk som bor her og det gjør 

stedet veldig fint for unge og eldre. Det er heller ikke så mange ungdommer som er ute å gjør andre 

ukomfortable, som er veldig fint., mangfold, rolig ikke bråkete, aktiv befolkning, dugnad fritids 

aktiviter, hyggelige folk, masse fin natur og hager 

- At det er stort 

- at det er fint uteområdet. 

- Veldig gode skoler, idrett og fritidsaktiviteter 

- Det som er bra med Nittedal er miljøet og at de mener at alle har rettigheter fordi det emner ikke alle i 

forskjellige land. 

- Det som er bra med Nittedal er nok at vi prøver alltid og løse ting uten konflikter og vi prøver å 

samarbeide så godt vi kan 

- Ingenting 

- jeg synes det er bra at nittedal er trygt om kvelder osv 

- Vi har stort sett gode skoleveier 

- Vi har BUK 

- Jeg syntes det er veldi og vi bor ikke så tett på værandre. Jeg syntes også at det er veldig kult at vi har 

et g god plass her i Nittedal, det føles mer ut som at det er på landet i stedet for i byen rent vann ren 

energi fred. 

- Det er et fint sted å bo med rent drikkevann 

- Lite fattigdom 

- Nittedal tok hånd om korona tidlig, og har allerede fått i gang vaksiner. 

- De aller fleste har et hjem, rent vann og tilgang til mat og sykehus 

- Det er kort vei til butikken, skogen, biblioteket, fritidsaktiviteter og masse annet 

- bygger nye ting. 

- det er rolig og nærme byen 

- Det er et fint sted 

- Lite trafikk 

- Alt 

- Det er trygt 

- Alt 

- Miljøet, venner, skoger og familier. 

- Det er et fint sted. Ikke så fattigdom. Brae mat. Bra skoler 

- Billig mat 

- de som bor der har det fint 

- alt 

- Det som er bra med Nittedal er at det er mange hester og gårder å lignede. det er også skole og 

barnehage og butikker og kaféen 

- Mye skog, hyggelig skole og fritidstilbud. 
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- det som er bra med Nittedal er at vi har mange fine tjern å bade i. vi har gamlehjem, og vi har 

matbutikker. og det er tre folk som er gode i ski som kommer fra Nittedal. vi har et veldig fint 

bibliotek. og i Nittedal har vi fine store skolen med gode lærere 

- Det bare 30 min med bil til Oslo og at det er fin natur. 

- Nittedal er en fin kommune med fint landskap/ natur 

- Det er en koselig by å bo i. Du har mange aktiviteter du kan starte på. Mye skog som du kan gå i 

- Det er så koselig med mye skog og folk. Og et fint sentrum 

- Det er ikke farlig, og det er ganske koselig her 

- at det ikke er så mange som er fattige 

- Nittedal er ikke alt for stort heller, så det føles ganske koselig og ganske trygt. 
- nittedal har mye skog  og natur der det er fint og gå på tur det er også ikke alt for mye hus her det er 

et fint sted og bo 

- Det er fint her og det er varmt her om sommeren 

- Det som er bra med Nittedal er at det masse skog og skoler tenker jeg.  Det fleste i Nittedal er også 

veldig hyggelig 

- det som er bra med Nittedal er at vi har mye av det vi trenger for å ha et fint liv. bra nok ting, mat, osv 

- Det som er bra med Nittedal er kulturen og felleskapet det at vi er sammen om en kommune. Jeg 

synes også vi har en bra kommune fordi vi har ikke vindmøller eller sånne type ting som ødelegger 

nature , fugle livet, dyrelivet og den utrolig fine skogen vi har i Nittedal. Jeg synes at Nittedal er en stor 

og fin kommune som vi virkelig må ta vare på i frem tiden. Tenk at jeg har vokst opp i denne utrolig 

lærerike, fine kommunen her. Nittedal er en utrolig fin kommune som jeg og mange setter pris på. 

Skoler,natur og...... alt det der fungerer faktisk utrolig bra i Nittedal 

- Det er mye som er bra med Nittedal 

- Nittedal er veldig vennlig og det er mye man kan nyte. Det er veldig full av skog som er bra. Alle som 

nesten bor i Nittedal er familier og da er det mer koselig for familiene å bo her. Det er veldig fredelig 

som er veldig koselig. Det er ikke så veldig tett som mange steder. 

- Det er bra at det ikke er for stort og de fleste folkene her er også ganske greie. 

- at vi er bærekraftige 

- Det er rolig 

- at det er barnevennlig, stillle 

- Det som er bra er at det er mange som kan gå på skole her og mange har noen steder å bo 

- det er nydelig utsikt og vi har bra med mat, vann og næring 

- det er fint noen steder 

- det er fint noen steder 

 

Skoler og utdanning 
- nittedal har bra skoler 

- Lærerne 

- Skolen 

- Bra barnehager og skoler 

- Skolene er bra. 

- God utdanning 

- Gratis skole 

- At de har nok skoler og barnehager. 

- bra skole 

- fine skoler. 

- Gode utdanninger og bra fritidsaktiviteter. 
- Ulverud skole er en bra skole og gå på. 

- det er bra på skolen 

- hjemmeskole 
- det er mye skog og det er bra skoler 

- at det er gratis skole og lege. at alle barn for gå på skole. 
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- Skole, lærere, bibliotek, og internett 

- At skolen er bra 

- De har en stor ungdomsskole med masse ting i kantina 

 

Aktiviteter og tilbud 
- tilgjengelig idrett til alle 

- Masse pizzasteder 

- mye idrett 

- landskapet og fritidsaktivitet 

- Forskjellig type idrett. 

- det er bra skole, butikker og idretter. 

- Forskjellig type idrett. 

- Mye idretts klubber 

- Det som er bra med Nittedal er at det er mange lekeplasser og fotballbaner over alt og mange butikker 
som er veldig nærme og bibliotek. 

- Flammen er også noe jeg er glad for at vi har 

- Det som er bra med Nittedal er at vi har mye kultur for eksempel flammen og Varingskollen 

- Det er lett å være idrettsutøver i Nittedal. 

- noe som er bra med  Nittedal er at det nesten alltid noe og gjøre fordi man bare kan dra ned på 

fotballbanen eller noe sånt. 

- At vi kan gå på skole og at vi har treningsbaner og trene på 

- det er bra att det er mye aktivitet å mange barn som leker 

- Jeg synes det er bra at vi har idrettsanlegg, mye fritidsaktiviteter, mye skog og butikker nærme 

- Flere utendørs badesteder som Høldippelen, plasser langs elva (nord for Åneby) 

- Muligheten til friluftsliv både sommer og vinter. Gode treningsmuligheter 

- Varingskollen alpintsenter 

- Mange fritidsaktiviteter 

- Mange aktiviteter man kan gå på 

- Det er veldig bra å stå på slalom i varingskollen. Det er også bra fotballbane på varpe og det blir bra på 

elvetangen 

- sted og stå på ski om vinteren (Varingskollen). 

- Varingskollen 

- Fotball 

- Det er bra idretter å det er snille folk!:) 

- Det er bra idrettsforeninger, fine fotballbaner, nokk butikker. 

- Jeg synes at det masse bra med Nittedal bla mulighetene. Mo sentere, bade stedene, og litt forskjellig 

- At de har en stor kiwi butikk og en bibliotek som heter Flammen. 

- mange morsomme aktiviteter her. 

- Internett, Strømmen storsenter 

- Det som er bra med Nittedal er at det er fin natur og det er åpent for alle idretter 

- Det er mange fritidsaktiviteter 

- Lokale cafeer 

- Jeg liker veldig godt kultur huset, flammen. 

- Det er masse butikker og andre ting 

- varingskollen er det beste stedet i nittedal 

- noe jeg syns er bra er at det er mang fine store fotballbaner litt rundt omkring 

- Holmenkollen Det er veldig bra for meg 

- at de har aktiviteter 

- vet ikke, mulighet for de meste sportene, mulighet for de fleste hobbyene 

- varingskollen 

- at det er mye idrett 
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Sosialt 
- Vennskap og Samhold 

- det er mange personer og bli skjent med det er mye skog 

- Mange lokalmiljøer - kort vei i mellom slik at man kan henge sammen med flere 

- Det som er bra er at det alltid er noen og leke med og at vi har mange barn og ungdom skoler 

- Bra folk og leke med. Ikke så mange folk. Bra folk 

- hyggelige folk 

- Noe bra med Nittedal er miljøet. Snille personer, og god miljøet (i tanke av vær). 

- Jeg har bra mennesker rundt meg som venner og familie 

- Folket, syntes det er ganske fint at det er et rolig sted ikke så mye bråk eller et tett miljø 

- miljø mellom folk 

- Bra miljø blant folk og idretter 

- miljø mellom folk 

- det er bra miljø blant folk/et godt samfunn 

- Fint miljø. 

- vi har ett bra miljø 

- At det er et god sted å bo i det er også snille folk her som mange besteforeldre de er alltid snille :D 

- rolig sted snille folk 

- At nesten alle er venner og de har bra skoler 

- Bra miljø, fin natur, mange kjenner mange 

- Bra miljø, fin natur, mange kjenner mange 
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Spørsmål 6 Hva ville du/dere forandre på hvis du/dere fikk bestemme i Nittedal? 
- mer renslig 

- vet ikke 

- Ingen lekser og flere søppelkasser 

- ikke lekser men en 20 min lengre skole dag 

- Lekeapparatene på skolen 

- Jeg ville lagd mer steder der man bare kan være 

- Ingenting 

- ha en kino og flere butikker og fritids ting 

- Forbudt å selge røyk og sånne ting, mer lønn (hvis to gjør akkurat samme jobb og gjør det like bra så skal 

begge få like mye lønn, du kan ikke gi en mer lønn bare fordi det er favoritten din, uansett om en får 10kr 

mindre). 

- Lage et nytt hus 

- Lekeapparatene på skolen 

- Jeg ville ha forandret at det ikke skulle vært rødt nivå i disse korona tider når folk skal dra på leirskole 

- lagd et stor senter med flere busser 

- Lage flere blokker som Lørenskog 

- ta bort blokkene ved mo 

- og slutte og sende så mange busser i Nittedal. 

- utvide varingskollen 

- få flere el biler 

- Jeg ville pusset opp de fleste skolene og oppgradert til nyere bøker 

- Jeg hadde forandret veiene fordi det er hull hver gang du går nært en vei. Det burde være studier rundt 

her fordi det er vanskelig og komme inn i Oslo også må du dra kanskje til Tromsø. Mange som bor her er 

unge og unge er veldig opptatt av klær og sånt så mer klesbutikker som er nærme. Flere lege steder fordi 

jeg syntes det er lite rundt Nittedal. 

- mer restauranter og spill hall 

- Få vekk de skytebanene i skogen. 

- Laget flere sportshaller. 
- mere penger eller pusse opp skoler 

- I Nittedal ville jeg forandret noen ting å det er at det er utrolig viktig å handle lokalt da må vi begynne å 
tenke på Mo. Mo har vi nå pusset opp, men vi trenger mer butikker for unge sånn at vi skal komme å 
handle der. Vi trenger kanskje flere kles butikker som er moderne og flere butikker sånn som på 
strømmen. Jeg ville endret dette med at vi skal utmerke oss sånn. For eksempel det vi har gjort med kiwi 
nå. Vi har laget Norges største kiwi butikk og dette tenker jeg ja det er fint det, men tenk at vi hadde jo 
egentlig ikke trengt dette. Vi hadde jo hatt det bedre om for eksempel vi hadde tatt vare på cafeen, maler 
butikken og alt som var der for det mener jeg er bedre enn å lagge større dagligvare butikker som vi har 
nok av. Jeg ville også endret dette med at det blir flere tilbud for barn og unge med dette at ungdoms 
klubber og sånn at vi får mere av dette. Jeg ville også ha satser mer på lekeplasser for barn og dette med 
trenings apekatter utendørs sånn som på Liastua som ligger i Oslo kommune. Jeg ville også forandret 
skolene brukt mere penger der sånn på lærere og at skolen blir mer moderne sånn at det ikke blir så mye 
skole press utifra hvilken skole du går på. 

- Hvis jeg kunne bestemme så ville jeg pusset opp skolene, at det blir bedre utvalg i butikkene og at det blir 

flere lærere på skolene. 

- Flere fri spotter 
- Jeg kunne forandret på butikkene på sentrene, Pusset opp skolene og få bedre tilgang til folk som hjelper 

de som er syke. 

- jeg ville ha bygd flere parker for barn og unge 

- At alle skoler hadde hjemme, skoler akkurat nå pga Corona og smitteverns regler 

- Flere store haller 

- Pusse opp skoler noen er litt gamle 

- jeg ville hatt enda flere fotballbaner 

- Hvis jeg fikk bestemme ville jeg gitt lik lønn til alle som jobber på skole 
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- flere restauranter og flere badeland 

- Jeg hadde laget flere idrettshaller 
- Jeg ville ha forandret på skolene, liksom pusset de opp 

- nye skolebøker, fordi de vi har står at elever har hatt siden før vi ble født 

- Jeg ville ha gjort skoler større og nye pulter, stol og andre tilbehør 

- Jeg ville ha fjernet litt av skogen der det ikke er dyr sånn vi har plass til boliger 

- Jeg ville ha ansetett flere folk sånn kan måke snø med traktorer hverdag, og det må være over 50 000 som 

jobber. 

- Jeg ville lagd en større parkeringsplass for de som jobber på skoler. 

- Flere cafeer 

- Klesbutikker for barn og unge på Mo senteret. 

- Ingenting. Jeg liker den som den er nå. 

- Flere møte steder 

- Jeg ville ha stoppet å rive ned skogen for å bygge. Jeg vill ikke revet ned gamle og historiske ting for å 
bygge nytt. Jeg ville forandret litt på mosenteret fordi den har nesten ingen butikker for barn og ungdom. 
De fleste drar da til strømmen. Jeg hadde hatt lyst til å forbedre stallen sånn at hestene har det bedre. Jeg 
hadde hatt lyst til å gjøre det mer klimavennlig, vet ikke helt hvordan, men kanskje prøvd å få litt færre folk 
til å kjøre bil. Det er ofte masse kø. 

- fjerne flammen kulturhus og bruke penger på en større brannstasjon og mer gamlehjem 
- flere fotballbaner 

- Kanskje flere klesbutikker, ta vare på gamle steder og naturen. Prioritere idretts anlegg. 
- Flere bøker 

- Få bedre butikker på Mo senteret 

- Pusse opp skolene fordi de begynner å bli veldig gamle 

- Ingenting 

- Satt opp en klatrevegg som de egentlig hadde lovet, stoppe overutbygging 

- Stoppe byggingen, leksefri skole 

- mindre bygging 

- leksefriskole, mindre bygging av hus og ta mer vare på naturen 

- At vi ikke burde bygge så mye og flere fritidsaktiviteter 

- Vi ville bestemt mindre boligbygging. 

- Forandre veier og stolheis i Kollen 

- Mindre boligbygging.  

- Stoppe byggingen, leksefri skole 
- Jeg ville endret på sånn at folk som flytter inn til Nittedal blir registrert fortere. Jeg ville også ordnet opp 

sånn at folk som er lærere og blir lærer på skolen blir registrert på teams f.eks. 
- Og henge opp plakater der det står: Plukk opp bæsjen til hunden din! Hvis du skal ha en hund må du klare 

å plukke opp bæsjen til dyret. 
- Utrydde folk som ikke plukker opp hunde bæsj og de som går i andres hage uten lov. 
- Jeg ville forandret på skoler som er små og hatt flere skoler og hatt et sykehus i Nittedal 
- Jeg ville gjort sånn at alle kjønn fikk like mye penger og at man tjener mere på og plukke søppel. 
- jeg ville gjort barnehage gratis. 
- Jeg ville ha byttet lærings metoder på skolen 
- Å få slipp på klimaendringer 
- om jeg kunne ha bestemme i Nittedal hadde jeg laget en fin stor park ved Flammen (altså biblioteket til 

Nittedal)  med en elv inni og sitteplasser, trær, og kiosk med is. og jeg hadde laget et sted i nittedal hvor 
man kunne lære karate. 

- Ingenting 
- bruk av mobil i timen 
- utrydde fattigdom 
- at folk ikke skal spille å tulle med mobilen i stedet får leke. 
- alle som ikke har penger eller hjem kan få jobb og hjem i et eller to  år da har de spart penger 
- å lagge et stort badebasseng om Vinteren så er det  tak og sommeren er det åpent tak  og det er iskrem 

der. 
- Flere skoler 
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- Skap på skolen, bedre stoler på skolen., Bedre fotballbane på skolen. 
- Vi trenger Skap, uniformer, bedre stoler og kantiner til skoler 
- redde dyrene 
- Stoppe mobbing. Kantine, bedre stoler på og skap på skolen. Bedre miljø. ikke hogge ned skogen. 
- endre på hvor mange trær man hugger ned 
- skolebuss 
- HESTER skal ikke være dyre 
- Jeg ville gjort Ulverud skole og alle skoler litt bedre med mindre mobbing og bedre pulter og stoler 
- mer penger til skolen. 
- Ta vare på dyrene 
- Jeg er fornøyd sånn det er men kanskje gjøre noe med fattigdom og for eksempel lage et sted hvor de kan  

få igjen varme og mat 
- At det ble bedre utvalg av fritidsaktiviteter/sport 
- Kanskje skole 
- bedre internett 
- Jeg ville fordelt pengene bedre blant barn og unge. 
- vet ikke 
- jeg ville Forandre at nesten all som er fattige skal bli rike 
- Hatt egen taggevegg 
- Flere svømmehaller 
- Flere morsomme fag , sløyd. 
- Gratis mat/godteri 
- Jeg ville kanskje prøvd å bygge nittedal litt større. Og bedre vaskehjelp på skolene. 
- mer penger til skole 
- ingen ting 
- Jeg ville ha sakt at de som ikke har hus burde få fordi noen ganger så ser jeg en fattig dame/mann som er 

kald og sitter ved en butikk og spør om penger :/ 
- kanskje forsøpling fordi det er ganske viktig for jorda. 
- Kantine på skolene, fordi det er mange barn som kommer på skolen uten mat og sulter. Og at det skal 

være helt gratis og få mat. Jeg ville også fått skap på skolen, fordi mange ting har blitt ødelagt på skolen. 
Jakker har blitt tegnet på med kulepenn, sko har blitt kastet i do, og pennal har blitt stjålet. Ting koster 
penger og er ikke gratis. 

- At hundeeierne plukker opp bæsjen til hunden sin. 
- moderne skoler. 
- Nye stoler på skolene 
- En fin park med nye lekestativ, benker, trær og et vann. 
- Større innebandy hall 
- Mcdonalds 
- Godteributikk 
- Bygge et bra badeland med stupetårn. 
- Badeland og sentere og/eller andre steder å henge 
- Bedre nett på skoler 
- stoppe overpopulasjon 
- beholdet diperen og flere basketball baner 
- Forandre malingen på Mo senteret 
- Badeland. 
- beholdet diperen og flere basketball baner 
- Ikke bygge en barneskole rett vet motorveien, heller fjernet Hakadal ungdom skole og bygget ny 

ungdomsskole der, og enten bevare gamle barneskolen eller bygget et nytt et, penger burde ikke være et 
problem med tanke på overskuddet i 2020. 

- Jeg ville bygd et storsenter nesten som strømmen, det det må være en McDonalds. Jeg hadde bygd et 
badeland  for barn og ungdommer for å ha det gøy. 

- Jeg ville ha bygd en tunnel som går fra Nittedal til Nannestad/Jessheim/Gardermoen. Det er ALTFOR lang 
vei til motorvei, og til disse steder. Nittedal ligger forholdsvis nært disse steder, bare vei skiller dette. 

- Mer fokus på fotball 
- utvide kollen og få bedre lærere 
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- Er ikke så mye jeg ville ha forandret på, ville bare gjort endringer for fremtiden. For eksempel ville jeg tatt 
vare på at Nittedal er på landet (ikke så langt på landet, men.. ) og jeg syntes det er en viktig ting å ta vare 
på. Ikke bygg ut alt som om vi bor i Oslo. 

- jeg hadde gjort det som det var lov til å bade med demningen ved hakadals verk. 
- Konsentrere om skolene og nok plass, i tillegg til mobbing og lærere per elev. Hvordan elevene blir sett og 

føler seg. 
- Mer kollektiv trafikk 
- flere møteplasser ute for barn og unge 
- gjøre og ha ting som gjør at folk hvil utnytte naturen til ting man også kan gjøre inne, f.eks. å trene 
- Gjøre det enda lettere å komme til barnevern, BUP, helsesykepleier osv 
- siden Mo skal være sentrum for Nittedal så flere eller enklere måter å komme seg dit 
- jeg ville endret på hva som ligger hvor og butikkene på Mo-senteret. jeg hadde også ordnet så det var noe 

å gjøre etter skoletid sosialt for unge og laget møteplasser for de unge 
- Jeg ville pusset opp ungdomsskolen. Ikke revet den, men gjort litt ting inne på skolen. For eksempel 

gardinene, de er helt ødelagte og ikke noe fine. Det koster ikke så mye å kjøpe noen gardiner som ser ok 
ut. 

- da ville jeg bygd om skolene og bygd større kjøpesentere 
- Jeg ville forandret på den nye storskolen, og jeg ville ikke ha økt regningene til folk i Nittedal, bare slik at vi 

kunne bygge en ny storskole som vi ikke engang trenger 
- Hvis det var en ting jeg ville forandre med Nittedal er det å oppgradere lekeplassene rundt fordi de ser 

ganske gamle ut. 
- Kanskje ha flere fotballbaner/idrettsarenaer pga at flere barn skal holde seg frisker osv gjøre Hakadal  

ungdomsskolen bedre, lage Mo-senteret bedre (flere klesbutikker) og en til svømmehall. 
- At ingen skoler i Nittedal skal ha lekser 
- Jeg ville ikke forandret på mye om jeg fikk bestemme her i Nittedal. Eneste jeg kanskje ville gjort noe med  
        er saker som bare hadde vært fint for gruppen på min alder. 
- større mo senter, større skoler feks. Li 
- Jeg hadde laget flerre butikker og møtte steder for ungdommer. 
- Jeg ville gjort sånn at alle har det bra. 
- ordne sprekker i veien. 
- Parker, Starbux, restauranter.   
- Flere frivillige som vil plukke opp mer søppel 
- Ikke skole 
- Gi mer penger til skolene 
- flere kafëer 
- innendørs slalåmbakke. 
- Litt bedre skole 
- Ikke lekser 
- Jeg ville forandre på at vi jenter som spiller fotball får like mye trenings tid på en uke som guttene får. 
- Jeg ville hatt mer likestilling 
- Mer lekeplasser til barn. 
- ingen lekser 
- ikke mer lekser vi vil ikke ha lekse hjelp vi vil bare at vi ikke skal ha lekser 
- Utvide Varingskollen, slik at den blir større og bedre. 
- Utvide Hakadal ungdomsskole 
- Flere parker og uteområder som man kan henge i 
- Legge grus på gangveien bak Hakadal ungdomsskole. 
- Ny og bedre fotballbane med kunstgress på Elvetangen 
- Flere klesbutikker med ungdomsklær 
- Mækkærn/McDonalds, KFC, TacoBell osv. 
- Flere kafeer, spesielt i Hakadal 
- Flere muligheter for at ungdommer kan tjene egne penger 
- Ikke lekser på skolen. MacDonalds/mækkærn, Flere klesbutikker med ungdomsklær, Lekebutikker for barn.  

Endre skoletider sånn at vi starter senere. Stor vannpark med sklier og stupetårn. Flere små skoler enn de store vi har.  
Bedre gamingbutikker. Billigere frukt og grønnsaker. Billigere bensin. 

- Jeg hadde forandra sånn at vi ikke hugger ned alle trærne 
- at de ikke bygger så mye 
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- Jeg hadde forandra sånn at de ikke hugger ned alle trærne. 
- At vi fikk mcdonalds i nittedal 
- mindre bygninger å større skiområder 
- Jeg ville gjort noe med forsøplingen. 
- jeg hadde satt opp mange flere søppelkasser ved skole veger og tatt vare på alle sporter fordi  
       at mange sporter blir stengt jeg måtte nesten vente 2 år for og trene 
- at vi kunne spille fortinte 
- jeg ville gjort sånn at vi ikke fikk lekser 
- jeg hadde bygd flere hus 
- Jeg ville ha lagd en KFC i mo-senteret eller nærme mo-senteret 
- vet ikke 
- jeg hadde sakt at alle skulle plukke søppel minst en full pose hver 
- jeg ville forandret likestilling mellom kjønnene på trening. 
- Jenter får ikke lov til og gjøre like mye som guttene:( DET ER VELDIG DUMT) 
- jeg synes alt er bra i Nittedal. 
- Jeg ville fått leksefrie skoler og hatt en dag i året der alle ryddet søppel. 
- At en dag skulle alle gå ut å plukke søppel. 
- prøve og bygge et hus sånn at det fortsatt er like mye natur. 
- jeg ville forandret hvor mye vi skal bygge her fordi det er nesten bare hus og boliger over alt 
- mindre ulikhet i kjønnene for eksempel i fotball så starta guttene å ha to treninger i uka for to år siden  
        og nå starter jentene å ha to treninger i uka 2ÅR SENERE!!! 
- oppgradere idrettsanlegg 
- Hvis jeg fikk forandre noe her i Nittedal hadde det vært at nå som det er så mye korona hadde jeg 

bestemt at voksne må bruke munnbind på jobb! 
- forandre koronareglene og likestilling for kjønn i sport. 
- Jeg ville fått mere likestilling gjennom idrett, fordi jenter har  for eksempel ikke så mange treninger 

i uken som guttene. 
- Gratis mat på skoler i Nittedal. 
- Beholde det meste av skog og natur 
- ingen ting 
- skaffe gamle mo senteret tilbake 
- vet ikke 
- Ikke bygge mange hus. Bedre veier. 
- jeg ville forandret på: att folk forsøpler 
- Ta mer ansvar for klimaendringer 
- jeg ville ha billigere ting 
- mer skog 
- Jeg hadde bestemt at ingen fikk forsøple 
- jeg ville bestemt at man kaster mindre søppel 
- Jeg ville ha lagd en KFC i mo-senteret eller nærme mo-senteret 
- hogget ned mange trær også sette opp noen fin hus 
- ha en trampoline park og større skate bane på li. 
- jeg ville gitt mer penger til skolene å jobbe litt mer med klimaendringene. 
- jeg ville gitt mer penger til skolene, som de kan bruke på å pusse opp skolene 
- Jeg hadde forandret litt på forskjellige ting kanskje ha flere Butikker i nærheten av husene og flere sentere ,  

kanskje ha rush sånn trampoline park i Nittedal eller f.eks Leo's Lekeland for barn og ha flere biblioteker  
og parker som kan gå til, og være der en stund med hele familien man kan grille og spise sammen  
samtidig kan man bade. Det her har jeg lyst til å gjøre hvis jeg skal bestemme i Nittedal. 

- ikke kutte ned skogen 
- jeg ville fått bedre lærere på ulveru skole og mindre mobbing\slåsskamper, og e sport som  

man kan spille med andre, 
- Jeg ville sørget for at tilbudet til barn og unge ble bedre. Slik at alle som bor i Nittedal har mulighet  

til å drive med de fritidsaktivitetene de har lyst til. 
- Ikke Hogget ned så mye skog og ikke bygge så svære bygninger i sentrum som sentere 

Jeg ville ha flere bygget rekkehus Eller hus  
- At man ikke skal hogge så mange trer skole veien minn, den er helt uten trer den var mye finere før. 
- Gi penger til de som ikke har det bra og gi dem ly og mat 
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- Forsøpling. 
- Bade Land 
- Bygget flere ute aktiviteter som er gratis og som alle kan bruke både om vinteren og sommeren,  

for eksempel skøyte-bane, ake-bakke med heis osv. 
- mindre forsøpling 
- Bygget universitet 
- bedre slalåmbakke 
- skolene 
- ingen lekser 
- forsøpling 
- At det skulle vært spilling på skolen 
- billigere strøm og vann 
- Ikke lekser på barneskolen men en time mere skole i løpet av uken!!! 
- mere idretts-steder/Treningssteder for barn!!! 
- Ingen lekser og 1 time extra på skolen 
- Badeland 
- Mobbing 
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Spørsmål 7 hva synes du det er viktig å ta vare på? 
           

- Alle sammen            

- alt sammen for alt i nittedal er bra            

- Alt.            

- At det står Nittedal på fyrstikkeskene.            

- coop mega, slattum skole og li fotballbane            

- det er viktig og ta vare på naturen            
- Det er viktig og ta vare på skogen, skogen er viktig for oss mennesker. Man burde ta vare på skoler 

fordi noen skoler kan kanskje bli til noe helt annet og man flytter til Nittedal for en grunn. Det er 
viktig og ta vare på klima imellom mennesker.            

- Det er viktig og ta vare på sykehjem. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- det er viktig og ta vare på ting som har vært her fra gammelt av            

- det er viktig å ta vare på barna og skogen            

- Det er viktig å ta vare på kulturen            

- det er viktig å ta vare på naturen og gårdene i Nittedal.            

- Det er viktig å ta vare på naturen å det den har å by på.            

- det er viktig å ta vare på naturen.            

- Det er viktig å ta våre på skogen og miljøet i Nittedal.            
- Det jeg syntes er viktig og ta vare på er de trygge veiene våre, og at alle stopper for deg og at du så 

og si ikke kan bli påkjørt. Jeg vil også ta vare på de fine turområdene våre og de store fine hagene 
med god plass mellom husene.            

- Det jeg syntes er viktig og ta vare på er kanskje gamle minner som var i år 1900 tallet som man kan 
se på f.eks noen år senere, jeg syntes også at man ikke skal ødelegge andre bygninger som har vært 
der ganske lenge, det syntes jeg er det viktigste å ta vare på.            

- Det jeg syntes er viktig å ta vare på er det syke, dyret livet, naturen.            

- det som viktig å ta vare på er rådhuset            

- dyr            

- Dyr            

- Dyra            

- Dyrene            

- dyrene            

- Eika til jonas            

- Eldre folk og naturen vår.            

- Eldre senter og ting som kan hjelpe for se som har psykiske problemer.            

- familie            

- Familie            

- Familie og venner -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Familie, venner, naturen, dyrene, og alle folk.            

- Fattige folk og dyr i havet og på jord barn også            
- Fotballbanene er ganske viktig for mange så vi må ta vare på dem. Varingskollen må også bli fordi 

det er en glede for mange folk i alle aldre.            

- Fotballbanene og skogen            

- fotballen            

- Friluftsliv.            

- Gårdene, husene, skolene, kruttverk, lokale serverings steder.            

- Havet            

- Historie, sportsanlegg            

- Hverandre og skogen.            
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- Høldippelen, Natur            

- idk?            

- idrettsbaner og natur            

- Idrettsmiljøet, Skogen, Badevann, Mat (smakfull)            

- Jeg mener at mo-senteret er noe vi MÅ ta vare på.            

- Jeg mener at mo-senteret og flammen  er noe vi MÅ ta vare på.            

- jeg mener at vi burde ta vare på nitelva og skogen vår            

- jeg synes at det viktig å ta vare på naturen og menneskene i Nittedal.            

- jeg synes det er bra at nittedal er et rolig sted            
- Jeg synes det er veldig viktig å ta vare på naturen og spesielt dyrene i naturen. Det er viktig å ta 

vare på historiske ting og ting som kanskje betyr mye for folk.            

- Jeg synes det er veldig viktig å ta vare på skogen, dyrene, dammer og tjern, og myr.            

- Jeg synes det er viktig og ta vare på skog og miljø og ikke hugge ned trær for og lage hus.            

- Jeg synes det er viktig og ta vare på skogen og dyra vi har i skogen og ikke plage de.            

- Jeg synes det er viktig og ta vare på skogen og have og naturen.            
- Jeg synes det er viktig og ta vare på skolen, firmaene, barnehagene, dalene, bygningene og 

boligene.            

- jeg synes det er viktig og ta vare/oppgradere idrettsanleggene og ta vare på husområdene vi alt har            
- Jeg synes det er viktig å ta vare på alle fotballagene i Hakadal. Fordi det er veldig mange spillere 

som går til Nittedal når Hakadal har like bra lag.            

- Jeg synes det er viktig å ta vare på den pene naturen vår og varingskollen.            

- Jeg synes det er viktig å ta vare på dyrene i naturen og naturen.            

- Jeg synes det er viktig å ta vare på kloden. Jeg synes også det er viktig å behandle alle bra!            

- Jeg synes det er viktig å ta vare på likhet            

- Jeg synes det er viktig å ta vare på nature og skogen.             

- jeg synes det er viktig å ta vare på skog.            

- Jeg synes det er viktig å ta vare på skogen og gamle bygninger.            

- Jeg synes det er viktig å ta vare på vår kommune.            

- jeg synes naturen!!!            

- Jeg synes virkelig det er viktig å ta være på naturen og skogen vi har og det lokale og felleskapet.            
- Jeg synes Wurth er viktig å ta var på, ringenes, varingskollen, skolene, naturen er veldig viktig å ta 

vare på og kruttverket.            

- Jeg syns at det er viktig at vi tar vare på skogen og naturen i nittedal.            
- Jeg syns det er viktig og ta vare på de eldre og fine steder, når jeg sier fine steder mener jeg at det 

ikke blir bygd ting over alt.            

- Jeg syns det er viktig og ta vare på Varingskollen og Naturen.            

- Jeg syns det er viktig å ta vare på naturen og skogen.            

- Jeg syns det er viktig å ta vare på skogen.            

- Jeg syns det er viktig å ta vare på skogene og naturen            

- jeg syns det er viktig å ta vare på varingskollen og natur.            
- Jeg syntes at det er viktig å ta vare på at vi er på landet. Jeg syntes det kunne vært fint med ett 

sentrum, men ikke å bygge boliger over alt andre steder.            
- Jeg syntes det er viktig å ta vare på fritidsaktiviteter og fritidsklubber siden det gjør at barn er 

aktive siden de sitter bare på mobilen sin hele tiden.            
- Jeg syntes det er viktig å ta vare på kloden vår fordi klimaendringen i det siste har vært ille og om 

noen år kan det skje noe dårlig meg kloden vår og det er på grunn av oss mennesker som kaster 
plast i havet og på bakken.            

- jeg syntes det er viktig å ta vare på naturen            

- jeg syntes det er viktig å ta vare på naturen.            
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- Jeg syntes det er viktig å ta vare på skogen vår.            

- Jeg syntes det er viktig å ta vare på skoler og fotballbaner            

- jeg syntes vi må ta vare på skogen vår            

- jeg tenker at det er fint å ta vare på ting som betyr for folk, for eksempel idretts steder.            

- jorda            

- JORDA            

- Kaféer            

- kjerringa med staven            

- klima og miljø og alle som bor i havet            

- klimaet            

- Kruttverket og Naturen synes jeg er viktig å beholde/ta vare på i Nittedal            

- kruttverket og skogen            

- Kultur og historiske bygg eller steder.            

- Kultur og sånt            

- kulturminner/arv            

- landskapet            

- Liv i vann            

- livet i havet og på land!            

- livet på land. MANGE f.eks: ulver blir drept.            

- Mattis myra og andre skogmerker            

- meg            

- mennesker            

- mennesker            

- miljøet            

- miljøet            

- miljøet            

- miljøet i nittedal            

- Miljøet og dyr under vann            

- Miljøet, skogen.            

- Miljøet, Skolene, Skog og mark            

- Natur og idrettslag            

- Natur og miljø            

- natur, ikke så mye forsøpling og all aktiviteten            

- nature og kommunen            

- Naturen            

- Naturen            

- naturen            

- Naturen            

- Naturen            

- Naturen            

- Naturen            

- Naturen            

- naturen            

- Naturen            

- Naturen -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- naturen er det viktig å ta vare på her i nittedal            
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- Naturen er viktig.            

- Naturen her i Nittedal.            
- Naturen og  barna(og ungdommer, bare fordi noen er en ungdom så betyr det ikke at de kan bo 

alene og at de må gjøre alt selv).            

- naturen og alt liv på jorda            

- naturen og dyrene            

- naturen og idrettene og de gamle            

- Naturen og klima            

- Naturen vår.            

- naturen, mangfoldet, fritids aktiviteter og hager            

- naturen, miljøet            

- Naturen, Varingskollen,            

- Naturen.            

- Naturen.            

- Naturen.            

- Naturene viktigst å ta vare på.            

- naturområdene            
- Nitelva. Naturen. Varingskollen. Turstiene. Skolene. Fritidstilbudet. Arbeidsplasser. Biblioteket. 

Bomiljøene. Badestedene, Rulse og Høldipperen. Beholde fotballbanen ved Grindbråtan/Åneby.            

- Noe viktig å ta vare på i Nittedal er nærmiljøet, med snakk av trær, idrettssteder og lignende.            

- på naturen og førsøpling            

- rent vann og energi, fotballbaner og idrettslag, kafeer og restauranter, Uteområder, jorder, beiter            

- samfunnet            

- samfunnet            

- Siden vi har så mye skog er det viktig og ta vare på skogen vår.            

- skog            

- skog            

- Skog            

- skog            

- Skog            

- skog            

- Skog natur. Idrettsplasser. Skoler. Barnehager.            

- skog og gårer            

- skog og kultur -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Skog og natur. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Skog og natur. Dyra. Nabolag, venner og familie            

- Skogen            

- Skogen            

- Skogen            

- Skogen            

- Skogen            

- Skogen            

- skogen            

- skogen            

- skogen            

- skogen            

- skogen            
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- skogen -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- skogen -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- skogen  og elvene.            

- skogen er viktig.            
- skogen og at alle får nok mat og drikke kanskje gi lavere på pris på mat og drikke sånn at alle har 

råd til mat og sånn.            

- Skogen og dyr            

- Skogen og idrettsbanene.            

- skogen og marka            

- skogen og marka            

- skogen og trærne, så at vi ikke bygger så mange nye hus/leiligheter i skogen.            

- Skogen vann og miljøet i generelt            

- Skogen, at det ikke blir så ny moderne over alt.            

- Skogen, skibakken og diverse vann.            

- skogen.            

- Skogen.            

- Skogen. Miljø og klima. Havet og vennskap.            

- Skogene, sykehus, kafeer            

- Skole, miljø og jobb, idrett.            

- Steder mange er og det som har vært hær lenge            

- Steder som er litt gamle og har litt historie som for eksempel kruttverket            
- ta vare på naturen og folkene som bor her, ta vare på alt egentlig som er her og hvordan det er i 

dag.            

- ta vare på naturen. ta vare på liv i havet.            

- Ta vare på noen bygg, fordi de betyr mye for meg            

- treet på Bøhler gård            

- trær og liv i havet            

- uteområdene            

- varingskollen            

- varingskollen og  naturen.            
- Varingskollen. Den fine naturen. Badesteder som Høldipperen og Rulse, Nærbutikkene,  

Alle fritisaktivitetene, idrettsklubbene for eksempel.            

- verden            

- Verden            

- vet ikke            

- Vet ikke            

- vet ikke            
- Vi synes det er viktig å ta vare på Nittedal sine kjente ting. 

Kollen, Hockeybanen, Hallen, Prøysen            

- Vi syntes det er viktig å ta varer på naturen og skogen.            
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Spørsmål 8 Hvor i Nittedal mener du at boliger og næringsbygg skal bygges?            

- ?            

- Aner ikke            
- Boliger bør samles i nærheten av senter og kollektivtilbud. Næringsbygg bør samles et stykke unna 

boligstrøk            

- Boliger rundt Mosenteret            

- Boliger ved andre hus/leiligheter.            

- Bygge der det er det er hus.            

- bygge der det er hus            

- Bygge næringsbygg ved hovedvei osv.            

- Cafeer lengre sør i Nittedal.            

- Der det allerede er bygd om det er plass            

- der det blir bygd fra før            

- Der det er boliger fra før av.            

- Der det er plass og der det er fint.            

- Der det fra før av ikke er skog            

- der det ikke er skog -            

- der det ikke er skog så vi ikke trenger og hogge ned trær            

- der det ikke er så mye natur.            

- Der hvor det allerede er hugget ned og steder der det ikke er  skog men der hvor det er tomt.            

- der hvor det er allerede hus.            

- der hvor det er mest plass -  -  -  -  -  -       

- Der hvor folk bor og ikke oppe i skogen, så vi tar vare på naturen.            
- Det burde bygges der hvor det ikke er så mye folk sånn at det blir flere der. Det er sikkert mange 

her i Gjelleråsen, men kanskje et annet steder hvor ikke det er mange. -            
- Det bør bygges mer bolig i Hakadal, mye plass. Rotnes er ganske full av bolig, samme med sørlige 

delen av Nittedal. -  -  -  -  -  -       

- det det er åpent            

- Det er ikke så viktig hvor boligene skal være for meg            
- det skal bygges litt mere ved flammen at vi har et sted der vi har på en måte en by istedet for at vi 

skal ta et hus der og et hus der og ødelegge naturen            

- Egentlig hvor som helst. -            

- Et sentralt sted            

- et sted der det ikke er så mye trær så de ikke må hogge ned            
- Flere boliger der Kirkeby skole ligger nå. Nede ved Åneby. I nærheten av skolene. Over/bak Hakadal 

kirke. Ved Rulse. Utenfor Hakadal, lenger sør i kommunen.            

- Gjelleråsen            

- Gressletter eller der det er lite skog.            

- Hagan            

- Hagan            

- Hagan            

- Hakadal og Gjelleråsen.            

- Hakadal.            

- Har ingen mening            
- Her kanskje sånn at det blir litt flere elever på skolen vår, siden det er så mange på Slattum og 

Ulverud. -            

- hvor det er bygget             

- Hvor som helst bortsett fra skoger og dyre territorier            
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- i buen            

- i byer og ikke så mye i skogene.            

- I Hakadal.            

- I Kruttverket            

- i Kruttverket .            

- i midten av Nittedal for da blir det rettferdig for alle som bor her -            

- I nærheten av skogen (ikke i skogen)            

- I nærheten av veien, ikke i skogen.            

- I sentrum            

- i Sentrum + Rotnes.            

- i skogen            

- i skogen til venstre til li            

- i Slattum.            

- idk            

- idk?            

- ikke bygge mer.            

- ikke der jeg bor            

- ikke i naturer og ikke i Nittedal            

- ikke i skogen fordi jeg vil ikke at de skal hugge ned flere trær.            

- ikke nær skog!            

- Ingen flere byggninger            

- Ingen steder            

- ingen steder            

- ingen steder            

- ingen steder            

- ingen steder            

- ingen steder            

- ingen steder            
- ingen steder jeg synes det er nok blokker og hus og alt sånn det er fult av boliger på rotenes. og det 

er ikke bra            

- Ingen steder.            

- jeg mener at boliger og næringsbygg skal bygges nærme Kjul.            

- Jeg mener at de skal bygge næringsbygg og boliger nærme skoler og skoger. -            

- jeg mener at det kan bygges i Kjul.            
- Jeg mener at det skal bygge flere boliger, men ikke der det er trær fordi vi må passe på at vi ikke kutter end 

for mange trær, men ar vi prøver å finne steder som ikke har trær. Jeg synets det hadde vært bra og bygge 
flere hus ved Rulse siden det er ikke mye spesielt der. I Rulse er det også veldig mye plass til å bygge hus og til 
og med en liten butikk.      

- Jeg mener at det skal bygges boliger der det ikke er så mye skog.            

- Jeg mener at det skal bygges mest i sentrum nede ved veien.            

- jeg mener at det skal bygges på et sted noe skal rives -  -  -  -  -  -       

- jeg mener at det skal bygges på steder der det ikke er natur liv og i parker og sånt.            

- jeg mener at man ikke skal ødelegge mye skog og natur når man skal bygge nye hus/blokk.            
- Jeg mener at vi burde bygge boliger og næringsbygg der vi ikke trenger å hugge skog. Vi burde 

bygge der det er enklest å komme til. -            

- Jeg mener at vi burde bygge på et sted der det ikke er Natur.            
- Jeg mener de bør bygges på solsiden av Nittedal fordi der er det mer plass og det er sol lengere 

der.            
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- jeg mener de kan bygge noen flere butikker i Hakadal, Løvstad. jeg vil at det heller kan bygges mer 
ved Løvstad istedet for Tøyenhaugen fordi det er veldig mange hus der fra før av -  -  -  -  -  -       

- jeg mener det  kan bygges flere hus oppi Hakadal.            
- Jeg mener egentlig ikke at det burde bygges så mye mer, men i så fall ville jeg ønsket noe mer 

lokalt som cafe eller steder der de unge kan henge rund ved området holumskog. -            
- Jeg mener helt ærlig at det ikke burde bygges noen flere hus noen steder pga at det blir bare 

trangere og trangere noe vi ikke trenger. -  -  -  -  -  -       

- Jeg synes at det bør bygges flere næringsbygg ved Hagan og jeg vil at det bør bygges            

- Jeg synes boliger skol bygges ved Mo sentret og der nede .            
- Jeg synes de burde bygge det helt på grensa til Oslo. Da blir det lettere for folk som jobber i 

fabrikkene å reise til å fra. -  -  -  -  -  -       

- jeg synes det burde bli bygget ved Flammen bibliotek.            
- Jeg synes det er ganske fullt i Nittedal, men kanskje bygge mo senteret enda litt større så man kan 

legge inn flere butikker sånn at det lønner seg mer for folk å dra dit.            

- Jeg synes Hakadal.            

- Jeg synes i kjul terasse 1480 i nittedal            
- Jeg synes ikke det burde bygges så veldig mye mer i Nittedal fordi det kan til slutt bli for mye. Det er viktig å 

beholde skogen sånn at det er steder å gå på tur og få frisk luft. Jeg synes det er dumt å rive ned naturen for å 
bygge unødvendige bygninger sånn som kafeer, butikker, sentere osv.. Utenat hvis det er noe vi trenger. Jeg 
synes Nittedal er fint som det er.     

- Jeg synes ikke det trenger å bygges noe mer.            

- Jeg syns boliger skal bygges ved Mo senteret og der nede.            

- jeg syns Åneby            

- Jeg syntes at det bør bygges  ved siden av sentere eller siden av en skole.            

- Jeg syntes at meste parten skal bygges på Skytta.            

- Jeg syntes at vi bør bygget litt mer inn i skogen men ikke mye sånn at vi fortsatt har skog.            
- Jeg syntes det burde bygges boliger og næringsbygg på steder hvor det ikke er noen bygg eller 

åkere. Men vi kan ikke bygge så mange boliger at det blir for mange folk her i kommunen.            
- Jeg syntes det skal bli bygget en del hus og boliger i holumskogen fordi det er plass men det er ikke 

mye hus.            

- Jeg vet ikke            

- jeg vet ikke            

- jeg vet ikke helt            

- jeg vet ikke helt            

- Jeg vet ikke helt.            

- Jordene            

- Jordene            

- kanskje der det er veldig åpent            
- Kanskje noen hus på landet og blokker i byen, siden det er ganske mange som liker naturen og ro, da 

hadde de kanskje likt å være på landet (men det er spørs hvor på landet de liker seg) Andre folk liker 
å ha folk nær seg, og mer action, da tenker jeg at de passer mer inn til byen vis det gir mening.           

- kanskje nærme butikker? eller ja et Hotel man kan bo i fritt :D            

- Kanskje ved Rotnes            

- Kjøpesenter nærmere Skillebekk,Slattum og Ulverud.            

- Kruttværket -  -  -  -  -  -       

- Langs veien.            
- Lenger opp i dalsidene, ikke lenger og lenger ned. Vi har jorder og beiter og man kan ikke ta det 

bort. For eksempel utbyggingen på Tøyen er veldig nærme jordet som er der. Næringsbygg kan 
bygges der det enten allerede er andre bygg for eksempel Gjelleråsen. -  -  -  -  -  -       

- Li, Slattum            

- lit over alt liksom ikke mye på jorder men heller ikke  på skoger -            
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- litt forskjellig steder            

- Litt over alt.            

- Litt overalt.            

- litt rundt om kring            

- litt rundt om kring            

- mener mer i Hakadal der er det mye plass eller Rotnes for det er nærmer byen.            

- Mosenteret -            

- Mosenteret            

- Nittedal sentrum            

- Nok hus            

- Nye boliger og næringsbygg skal bygges der hvor det ikke er natur!!!            
- Nærings bygg burde bygges langs hovedveien og legge an flere områder for boliger som Rotnes 

området            
- Nærings bygg burde bygges langs hovedveien og legge an flere områder for boliger som Rotnes 

området            
- næringsbygg type fabrikker og sånt bør være lenger unna hus. kjøpesentere og sånt bør være i 

sentrum            

- næringsbygg ved hovedveier og hus ved lommer med barnehager og skoler.            

- Nærme skoler            

- Nærme Slattum skole.            

- Nærme Slattum skole.            

- nærmere byer            

- nærmere Harestua i område rundt hakadal skytter lag området            

- Nærmest masse hus            

- Områder rundt maxbo eller Slattum            

- Områder rundt Maxbo eller Slattum            

- Oppå trær -            

- Oslo?            

- plasser der det ikke tar så mye plass.            

- På allerede steder hvor det er i dag. Ikke i skogen            

- på den ene prosenten.            
- På et sted der det ikke er noen trær som må rives ned eller verdifulle ting som må vekk som en 

statue.            

- på flate og åpne områder som ikke trenger så mye terraforming.            

- På jordene.            
- på r 
- Rotnes            

- på Skytta.            

- på store jorder og sånn            

- På åpne steder sånn at vi ikke hogger ned så mye skog.            

- Rotnes -  -  -  -  -  -       

- Rotnes            

- Rotnes            

- Rotnes og Hakadal.            

- Rotnes område            
- Rundt det nye senteret på Rotnes/Mo, Ny matbutikk på Fuglåsen, Nye boliger for eksempel på 

Åneby, I nærheten av skolene, enten rett innenfor markagrensa eller på de jordene som ikke 
brukes.            

- Sikkert mo-senteret. -  -  -  -  -  -       
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- skogen            

- Skytta            

- Slattum, eller grensa til Oslo.            

- Sletter eller jorder            

- spred rundt omkring            

- Stapp den i Lillestrøm            

- steder hvor det ikke ødelegger for dyrelivet eller andre viktige ting            

- Under vann            

- ved flammen -            

- ved Flammen fordi at der er det lett for alle og dra enten med bus eller bil            

- Ved gamle bygg som vi ikke bruker mer.            

- ved Holumskog på Gjelleråsen -            
- Ved Mosenteret syntes jeg, det er allerede en kirke der og politistasjon og et stort senter. Jeg 

syntes det er passende her fordi det er allerede boliger der og jeg syntes det passer fint med et 
sted der man kan møte for jobb og for å kjøpe ting. -  -  -  -  -  -       

- ved Rotnes            

- Ved siden av matbutikker og sosiale steder.            

- vet ikke            

- Vet ikke            

- Vet ikke            

- vet ikke -            

- vet ikke            

- Vet ikke            

- Vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- Vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- Vet ikke helt jeg har ikke peiling på noe            

- Vet ikke helt. -            

- Vet ikke, kanskje flere boliger ved Hakadal.            

- Vet ikke.            

- vet ikke. -            

- Vet ikke....            
- Vi mener at det er for mange bygninger og vil ikke ha flere for det blir alt for mye og det blir ikke 

noe sted for barna å henge            

- Vi mener det kan bygges boliger langs riksvei 4. Det er mange jorder og sånt som ikke er i bruk der.            

- Åneby. Ikke i skogen.            
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Spørsmål 9 Hva slags boliger mener du at det skal bygges i Nittedal? 
            

- ?            

- All slags boliger.            

- alt mulig            

- Bare hus og rekkehus            
- bedre sykehjem og aktiviteter vi kan holde på med. Siden Corona holder oss vekke fra det vi liker å 

gjøre til vanlig så, kan vi bygge ting ute som kan gjøre at vi fortsatt kan gjøre noe som er gøy. som 
for eksempel trenings apparater ute og lekeplasser            

- billige boliger            

- blokk            

- blokk enebolig rekkehus            

- blokk hus            

- blokk og rekkehus            

- Blokk og rekkehus for det meste            

- Blokk.            

- Blokker            

- blokker            

- blokker            

- blokker            

- blokker            

- blokker            

- blokker            

- blokker            

- blokker            

- Blokker            

- blokker            

- blokker            

- Blokker            

- blokker eller 2 manns bolig            

- Blokker og rekkehus.            

- Blokker.            

- bolig hus            

- boliger med stripe kulber            

- Boliger som alle har råd til. De trenger ikke være like.            
- Boliger som sitter sammen, slik det er på Åneby, men ikke så mange etter hverandre. (rekkehus) 

Det gir muligheten for en hage, men også flere hus over liten plass.            

- bunker boliger            

- Bygge oppover, ikke bortover, så vi ikke tar for mye av naturen.            

- Cafeer, Butikker            

- det burde bygges flere kaffer og bygg for de som trenger hjelp med helsen sin            
- Det bør bygges blokker/småblokker. Mer innbyggere vil flytte hit, og Nittedal vil bli større 

kommune som Lillestrøm. Rett og slett; kopier Lillestrøm/Strømmen/Lørenskog.            
- Det hadde vært fint med en restaurant eller kafe her og der, men ikke for mange. Jeg synes det er 

mange nok hus her i Nittedal, men kanskje litt flere hus. Det er ikke noe bra med hus som 
forurenser veldig.            

- Det kan bygges flere hus og boliger            

- En blanding av lave blokker og hus            
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- en trampoline park og et badeland            

- ene boliger            

- Enebolig            

- Enebolig            

- enebolig            

- Enebolig av tre, IKKE betong.            

- Enebolig med Hage er garantert det som er best og som jeg ønsker.            

- enebolig, blokker eller rekkehus            

- enebolig, blokker eller rekkehus            

- Enebolig.            

- Enebolig.            

- Enebolig.            

- eneboliger            

- eneboliger            

- Eneboliger            

- eneboliger            

- eneboliger            

- eneboliger            

- eneboliger            

- eneboliger            

- eneboliger            

- eneboliger for da blir det mindre plass            

- Eneboliger i sentrum for studenter og bo, nytt universitet må også bygges!            

- Eneboliger med hage.            

- eneboliger nærme skog.            

- Eneboliger og rekkehus            

- Eneboliger og rekkehus.            

- eneboliger og rekkehus.            
- Eneboliger og tomannsboliger, Moderne og fine høyblokker, slik at det ser mer sentrum ut, En stor 

variasjon, slik at man har valg.            

- Eneboliger, rekkehus            

- Eneboliger.            

- Et sted fattige folk kan komme for å få gratis mat og klær.            

- familie boliger            

- Fine boliger            

- Fine hus            

- flere enmannsboliger            
- Flere lege steder, sykehus og gamlehjem. Det er viktig fordi Nittedal er full av familier og man vil 

ikke dra langt for å møte et familiemedlem som trenger hjelp.            

- Flere rekke hus            

- flere to mansboliger og blokker og rekke hus siden da kommer det flere folk til nittedal            

- hus            

- hus            

- hus            

- Hus            

- hus            

- hus            
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- hus hvis man må bygge noe.            

- hus som er resirkulerte            

- Hus, leiligheter og blokker            
- Hvis det er noen boliger jeg mener at kan bygges så er det små enkelt hus, hvor det fortsatt er god 

plass, og ikke store bygninger og leiligheter.            

- høye boliger            

- høye bygg            

- høye bygninger fordi det er ganske lite bygninger            
- I sentrum synes jeg at det skal være lave leilighetskomplekser. og utafor sentrum synes jeg det skal 

det være eneboliger og rekkehus.            

- idk?            
- Ikke høye blokker, jeg personlig vil ikke at det skal se ut som en by her, så rekkehus er fint. Hadde 

også vært fint med hager/gressplener.            

- ingen            
- ingen det er allerede veldig mange her, men om vi måtte ha flere så ville jeg laget boligen med 

planter og gress på taket og at huset var bygget av noe miljøvennlig.            

- Jeg mener at boligene skal værer bygget av mur og trær.            

- jeg mener at de burde bygge rekke hus            

- jeg mener at det kan bygges flere eneboliger og Tunhus.            

- Jeg mener at det skal bli bygd blokker, hus og andre ting.            
- jeg mener at det skal bygges både hus og leiligheter i Nittedal fordi noen folk foretrekker å bo i 

leilighet og andre ikke.            

- Jeg mener at det skal bygges eneboliger og rekkehus.            
- Jeg mener at det skal bygges familiehus og  hus men ikke unødvendige bygg som ødelegger klima  

og naturen.            

- jeg mener at man bør bygge rekke hus            

- jeg mener at vi burde bygge litt tunhus fordi det da kan det bo mange mennesker der.            

- jeg mener at vi ikke skal bygge noe mer            

- jeg mener at vi skal bygge hus som ikke er så tett fordi hvis noen er syke kan de bli smittet lett            

- Jeg mener det bør bygges rekke hus i Nittedal.            
- jeg mener det skal bygges eneboliger fordi da er det ikke for mange som bor her for når det blir 

mange som bor her blir det flere hus det vil bli hus til barna og barna der igjen så vi må ikke ha alt 
for mange mennesker her i  nittedal            

- jeg mener man ikke skal bygge digre blokker. man kan heller bygge små koselige blokker i stedet.            

- Jeg mener mere cafe,sosiale tilbud for barn og gamle og psykisk syke burde bygges.            

- Jeg mener vi burde bygge familie boliger.            

- Jeg mener vi burde bygge familie boliger.            

- jeg skjønte ikke            
- Jeg syne at det burde bygges litt flere leiligheter sånn at det er bedre plass til folk med litt mindre 

penger.            
- Jeg synes at det burde bygges flere bygg for de sårbare og flere sykehus og kanskje et stort senter 

her.            

- Jeg synes at flere hus som ikke er så dyre.            

- Jeg synes at vi skal bygge vanlige hus og rekkehus.            

- Jeg synes de burde få flere blokker i forskjellige størrelser.            

- Jeg synes det bør bygges sykehus.            

- Jeg synes det bør bygges tomannsboliger eller eneboliger i Nittedal.            
- jeg synes det skal bygges mer eneboliger i stedet for rekkehus osv, fordi hvis vi bygger for mange 

rekke hus blir nittedal etter hvert som Oslo i stedet for nittedal. da blir det også "by møter by" og 
ikke "bygd møter by"            
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- Jeg synes eneboliger fordi da for man privatliv og fred.            
- Jeg synets det burde være enebolig med hage og noen store blokker med leiligheter fordi det 

hadde sett veldig bra ut. Hvis det derimot ikke er plass til det, så kunnen bolig vært bra å bygge. 
Hagene burde være store sånn at du får en liten uteplass for deg selv å slappe av i.            

- jeg syns blokker            

- Jeg syns det skal bygges rekkehus og boliger            

- Jeg syns det skal bygges rekkehus og eneboliger            

- Jeg syns man burde bygge eneboliger og rekkehus.            

- Jeg syntes at det burde bygges leiligheter.            
- Jeg syntes at det ikke skal bygges hus som er veldig moderne. Heller bygg hus som er av tre og 

veldig simple, ikke veldig fancy hus. Vi burde holde oss unna hvite hus med masse glass og som ikke 
er laget av tre.            

- Jeg syntes det burde bygges noen rekkehus og neon vanlige hus.            

- Kafeer, skoler, møteplasser            

- Kanskje blokker eller høye hus            

- Kanskje flere blokker?            

- Kanskje to mansbolig eller tre.            

- Kjedet enebolig, rekkehus. og hus.            

- Kjøpesenter            

- kopiere Skytta            

- Lave blokker            

- leiligheter            

- Leiligheter fordi da er det plass til flere på et lite sted            

- Lekeplasser, hus, blokker            

- li,            

- litt i skogen            
- Man kan bygge flere hus eller blokk sånn at det kan komme flere og oppleve hvor fantastisk 

Nittedal er.            

- Mcdonalds, Innebandybaner            

- mer aktivitets bygg eller apparater ute.            

- Mer blokker fordi det tar mindre plass og da tar vi ikke så mye av naturen.            

- mer eneboliger og blokker.            

- Mer haller.            

- moderne fine store glass hus            

- noen Hotel!            

- nye moderne hus.            

- Rekke hus            

- rekke hus            

- rekke hus eller blokk.            

- rekke hus, to mansbolig            

- Rekke hus.            

- Rekkehus            

- Rekkehus            

- Rekkehus            

- Rekkehus            

- rekkehus            

- rekkehus            

- Rekkehus            
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- Rekkehus eller enebolig            

- Rekkehus og blokker            

- Rekkehus og eneboliger            

- rekkehus og enmannsboliger.            

- Rekkehus og tomanns boliger.            

- Rekkehus og vanlige hus            

- Rekkehus, blokkert, eneboliger.            
- Rekkehus, da er det plass til flere folk, men alle har litt hage. Store, moderne høyblokker fordi det 

er plass til mange mennesker i dem, og de ser stilige ut. Eneboliger, slik at det er større avstand 
mellom naboene og mindre bråk, gjerne store, Hollywood-style.            

- Rekkehus, og blokker, eneboliger. Viktige ting som matbutikker og sånt.            

- rekkehus.            

- rekkehus.            

- samme            

- skoler            

- Små blokker - som på Kruttverket.            

- små blokker, enebolig og rekkehus. Jeg vil ikke at det skal bli bygd høye og store hus.            

- store og svarte            

- Sånne hus som er her nå. Det er hus med hage og oftest eneboliger.            

- to manns boliger            
- To mansboliger eller enmanns boliger  mener jeg det skal bygges så det ikke blir så tett  som det er i 

leiligheter og sånt.            

- Tomanns bolig            

- Trehus            

- Tremanns bolig og mindre av blokker fordi det sperrer for sola.            

- Turnhall            

- Vanlige boliger som 2 etasje hus.            

- Vanlige hus.            

- veldig moderne hus.            

- Vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- Vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- Vet ikke helt det kan jo skje hvor som helst            

- vet ikke hva det betyr            

- Vet ikke.            

- Vi synes blokker fordi det tar minst mulig plass.            

- Vi trenger ikke mer            

- vil at det skal bygges flere eneboliger ikke for mange da blir det trangt.            

- Villa            
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Spørsmål 10 Hva er viktig for deg for å trives et sted? 

            

- 0 rasisme , fin natur , fint bomiljø ,            

- aktivitet            

- at alle er snille            

- At alle er snille mot hverandre.            

- at alle er snille og at det er fin natur            

- at der er fin natur og fint vær.            

- at det er bare sportsanlegg, fin natur            

- at det er bra med luft og bra med aktivitet            
- AT det er bra tilbud for barn og unge og gode skoler barnehager etc gode kollektivtilbud noe bra 

tilbud for alle aldre .            

- at det er fint og et kjøpesenter i nærheten            

- at det er fint sosialt            

- At det er hyggelige folk og lys.            

- at det er hyggelige folk rundt meg og at det er fin natur            

- At det er likt mellom jenter og gutter at det er et fint miljø            

- At det er lite folk der            

- At det er mange ute steder            

- At det er mye fin natur.            

- at det er mye idrett            

- at det er mye natur            

- at det er noe å gjøre ute            

- At det er praktisk og modere og fungerende.            

- at det er ps4            

- At det er rent i  lufta og på bakken            
- at det er ryddig og ikke noe søppel jeg blir kvalm hver gang jeg går fra/til skolen det er så mye 

søppel            

- At det er skog der, folk man kan leke med.            

- at det er som nittedal            

- at det er som Nittedal.            

- At det er tilgjengelig med aktiviteter            

- At det er trygt og fredelig            

- At det er utrydding av mobbing            

- at det ikke er mennesker overalt og at det er skog og plass vi kan leke på og sånt            

- at det må være trykt            

- At det skal være fint og ingen mobbing.            

- At folk plukker opp bersen til hunden sin når de er på tur            

- At folk viser at de bryr seg. Biler kjører unødvendig            

- At jeg er trygg og jeg trives.            

- At jeg har mat og vann og trening            

- At jeg har noen jeg kjenner der.            

- At man har mulighet til å drive med forskjellige fritidsaktiviteter uten at man skal terges for det.            

- At man har noe å gjøre            

- At vi har like bra skoler i Nittedal som vi har nå, og at alle skal føle seg trygge og tak over hodet.            

- At vi har skole, aktiviteter og mat og drikke.            

- att det ikke er så mye søppel rundt om kring            
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- Barnevennlig og dyr            

- bra idretsanleg            

- Bra med strøm og Vann            

- bra miljø            

- bra miljø, bra skole            

- bra skole            

- bra tur områder            

- butikken            

- Det er viktig at det er fredelig, ryddig og gjennomtenkt for å trives et sted.            

- Det er viktig at man har lekeplasser, fotballbaner og så videre. sånn at alle kan gjøre hva de vil.            
- det er viktig for meg at jeg kan ha kort vei til trenger og fritidsaktiviteter. det er også viktig å ha 

venner som bor i nærheten.            

- Det er viktig med aktiviteter.            
- Det er viktigst å ha et fint miljø. Jeg synes også det er viktig at det er steder der man kan få frisk luft 

(for eksempel skogen). Det er fint at det er fritidsaktiviteter i nærheten sånn at man har noe å 
gjøre.            

- Det må være noe kulturtilbud/fritidsaktiviteter            

- Det må være stort, fint, mange butikker, skog, firmaer og flere objekter.            
- Det som er viktig for meg får å trives er at det er en skole, park med elv og kiosk og sitteplasser, 

sykehus, gamlehjem, miljøvennlige hus og steder hvor fattige folk kan få mat og overnatte. og så 
klart bibliotek.            

- Det som er viktigst for meg er at alle skal ha det bra.            
- Det som er viktigst for meg for at jeg skal trives er at vi skal ha gode uteområder, med veldig mye 

stillhet og god plass til at man kan ha det fredelig, og at man skal kunne ha et privatliv.            

- Det viktigste for meg er at jeg har et sted å bo og mat og drikke.            

- det viktigste for meg er sunn mat, drikke og ly.            
- Det viktigste for meg for å kunne trives et sted er folkene rundt meg. Jeg kommer ikke til å trives et 

sted om det er folk som erter og ler av meg.            
- Det viktigste for meg for å trives et sted er at det at man har det felleskapet sammen og at man har 

det bra ingen blir holdt utenfor.            

- Det viktigste for meg for å trives på et sted er at alle er snille mot alle.            

- En skole uten mobbing            

- Et fint hjem, en god skole og venner.            

- Et godt kjøpesenter, mat steder, bra skole, godt miljø            

- Et godt samfunn.            

- et senter            

- Familie, mat og vann.            

- familie, venner, idrett, litt barnevennlig sted, kjøpesentret, et fint nabolag  ,            

- Familie.            

- fin natur ikke mye søppel og sånn det må se fint ut på en måte            

- fint            

- fint miljø, gode venner og famille.            
- For at jeg skal trives et sted må jeg ha godet venner, turområder, ikke en bråkete vei ved siden av 

og ting som forstyrrer. for å trives trenger jeg også et kjæledyr. Jeg ønsker også å bo på en gård 
med masse dyr.            

- For at jeg skal trives ett sted må det være skole butikker skog og hus.            

- for at jeg skal trives må det bo venner nærme            
- For å trives et sted så må det være fint stille ikke så mye bråk kanskje en butikk siden av som kan 

gå til eller Sykle til.            

- for å være ærlig, en strand med hvit sand, palmetrær, gjennomsiktig blått vann.            
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- fotball            

- Fotballbane, Slalåmbakke, Langrennsløyper            

- fotballbaner            

- Fred            

- frisk luft og frihet            

- Gaming            

- god helse og god utdannings muligheter            

- God helse og skole.            

- God mennesker og godt miljø            

- God natur og rent vann.            

- gode fritidstilbud, Fine folk, et godt samhold            

- gode skoler, fine turløyper            

- Gode venner, ha muligheten til å kunne bli det jeg vil, ha muligheten til flere forskjellige idretter.            

- Godt næringsmiljø, Koselig, Snille mennesker            

- godt samfunn gode turmuligheter og trenings muligheter            

- godt samfunn gode turmuligheter og treningsmuligheter            

- Godt skolemiljø, mat, vann, Godt klima og gode venner, og familie.            
- Godt sosialt liv. Gaming-ting. Staller. Gode hus, badested, Varingskollen, god mobildekning. Fotball, 

venner, gratis 5G. Kvikk Pizza. Mækkærn. Ladestasjoner i skogen. Ender. Mat.            

- ha de bra            

- Ha det fint og å være trygg            

- ha en bra fotballbane så funker stedet            

- ha et fint miljø            

- Ha foreldre eller familie i generelt rundt meg            

- ha gode venner            

- ha godt forhold til andre mennesker            

- ha tilgang til vann og sånn            

- ha venner            
- hvis jeg skal trives på et sted er de først og fremt å ha gode folk jeg er med. Jeg trenger ikke så mye 

for å kose meg, men det hadde vært ekstra gøy å ha en aktivitet å gjøre på i mens.            

- hyggelige folk ,mobil og fritidsaktiviteter            

- Hyggelige naboer og rent drikkevann.            

- idk?            

- Idrett            

- Idrett            

- Idrett            

- idrett            

- idrett, hyggelige folk, billig godteri            

- Idrett, venner, kollen            

- Idrett.            

- Idrett.            

- idretter, skole, et hjem,            

- Idretts klubber og treningssenter.            

- idrettsklubber            

- Idrettskultur, god mat og drikke, Gode venner            

- internett og gaming            

- internett, mat, drikke og noen aktiviteter.            
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- Jeg mener at det MÅ være et godt miljø rundt meg for at jeg skal trives godt.            

- Jeg mener at det MÅ være et godt miljø rundt meg for at jeg skal trives godt.            

- Jeg synes at man burde bo det du kjenner noen.            
- Jeg synets venner og familie er et sted for å trives i Nittedal fordi jeg synets det er det viktigste for 

meg.            

- Jeg syntes det er veldig viktig å ha bra skoler, og det MÅ ha en fotballbane.            

- Jeg trenger en trengings hall nærme meg, en skog, en skole og et senter.            

- Jeg trenger skog og natur for å trives et sted.            

- Jeg trenger venner får å trives.            
- jeg trives der alle er velkommen og der alle blir behandlet likt. Jeg trives der det er et godt miljø 

rundt barn og unge.            

- Jeg trives når alle har det bra og ingen er slemme mot hverandre.            
- Jeg trives når det er skog og natur, og ikke trangt og masse bygg og når folk driver og tagger og 

sånt.            

- jeg trives når jeg har venner og familie og en fin skole som jeg liker og mye natur å stier i skogen.            
- Jeg trives veldig der jeg bor, mye plass, ikke naboer så tett på, bra internett. Jeg liker at det ikke er 

så langt til butikker i Nittedal, og det går an å gå til butikken. Det er også ikke langt til Oslo eller 
Nittedal sentrum.            

- Jeg vet ikke.            
- Jeg vil at det skal være bra mellom mennesker og det burde være trivelig for familier. Det er også 

viktig at det er fredelig og trygt der hvor jeg skal bo. Viktig og ha mange parker, lekeplasser fordi da 
er det trivelig for familier.            

- jeg vil ha mer hjelp med lekser og.....idk jeg har egentlig ingen venner her jeg bor fordi jeg har 
flyttet men jeg har en og det er en fra klassen min :) men når hun er hos pappaen hennes da har 
jeg ingen            

- Kjøpesenter, større enn Mo, Helsevesen (god), God variasjon av butikker,  god miljø.            

- lett å være aktiv bra skoler å gå på            

- Lite kriminalitet. Fine nabolag. Være trygg. Venner. Bra skoler. Fine hus.            

- Mange barn og skog            
- Mange steder utendørs som man kan være sammen. Parker, Menneskemiljø, venner,  

Fotball og fritidsaktiviteter, Gode tilbud, skole og fritid, Steder å sitte mange folk sammen,  
Gode busstilbud            

- mange venner der            

- mat ikke fattigdom mye vann bra og trygt hus og mange PØLSEBODER.            

- mat mat mat mat mat            

- mat og bra helse            

- MC Donalds            

- McDonalds, barn på min alder, idrettsmulighet, godt miljø            

- Mennesker som er snille            
- MENTAL HJELP FOR UNGE, ekstremt mange sliter mentalt og det å snakke med noen i skoletiden funker 

ikke. mange er flaue over det og vil ikke at andre skal se dem gå til helsesøster eller utekontakter.  hvis man 
hadde satt opp etter skoletid for unge for å få hjelp tror jeg flere hadde oppsøkt det, eller hatt en slags 
hjelpe/nødtelefon       

- miljøet mellom unge            

- Miljøet, fotball, billigere priser            

- mobil            

- mye natur            

- Natur og liv med godt mat            

- Naturen            

- Nok plass, og at det meste er tilgjengelig og ikke for langt unna.            
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- og ha det trygt.            

- og ha en aktivitet og gå på og ha et sted og bo.            

- pc            

- Rolig/ ikke så bråkete, god tilgang til veier og tog, store hager, helst enebolig            

- Ryddig ute at røyk bærs og snus ikke er på bakken men i søpla og at alle m bruke søppelkassene.            

- Skog natur. Aktivitet.            

- Skog og snille mennesker.            

- skog å ski            

- skog, internett, venner og leksefriskole            

- skogen og venner , familie , skole            

- skoler og snille folk            

- Snille mennesker            

- Snille mennesker og mye å gjøre.            

- spill haller            

- sports arena, internett, fritidsaktiviteter, å ha ting nærme ( butikk, skog osv.)            

- sports arena, internett, fritidsaktiviteter, å ha ting nærme ( butikk, skog osv.)            

- stille            

- Ta vare på hverandre.            

- telefon og pc,             

- Tilgang til skog og mark, Badevann, Lite trafikk, Lite industri            
- Tv, hus, seng, mat, restauranter, pc, spille ting, Lego, bøker, sofa, dusj, do, venner, båt, sommer og 

vinter            

- varingskollen, naturen, familie og venner            

- varmt og bra            

- Vennene mine, at skolen er et hyggelig sted med snille lærere.            

- venner            

- venner            

- Venner            

- venner frisk luft fotball skole treninger.            

- venner, dyr            

- venner, skole og idrett            

- Vennskap, Natur og Samhold            

- Vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- Være nær familien min            

- Å ha et hus å kunne bo i.            
- Å ha venner og familie rundt meg så jeg kan gå ut med det og ha det gøy. Jeg liker og spille dataspill 

og se på fotballkamper på tv min så det er også ganske gøy for meg. Jeg liker veldig godt å ha en 
katt eller kjæledyr med meg også.            

- Å ha venner og steder jeg kan være/ henge steder.            

- Å være rundt mennesker jeg er komfortabel med            
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Spørsmål 11 Hvis du fikk bestemme – hvordan skal nye Nittedal sentrum (området 

rundt Mosenteret og Flammen) bli framtiden? 

            

- at alt skal være i fred nå            

- at alt skal være litt mere mæsjene            

- at de setter ned prisene sånn at alle kan få råd mosenteret og elektriske barne bøker            

- At det blir større. Flere bygninger.            

- At det skal bli mye større senter.            

- at det skal se sånn ut som det gjør nå            

- at det skal være robåter som serverer            

- at det skal være sånn det er:)            

- at det var mange farger            

- at mo senteret er i ett med Naturen.            

- at skolene har mye tegning og ting man lager selv i timene.            

- At vi får mcdonalds og tivoli            

- at vi prøver å la det være mer sentrum, nå er jo det litt vanskelig å se at det er sentrum            

- Bakeri med billige priser. Et veldig stort senter med mange butikker. Flere parker.            

- Barn og ungdomsklesbutikker. -  -  -  -         

- Barn-og-ungdoms butikker,            

- bedre butikker og en spillehall            

- Bedre butikker? Vet ikke            

- Bedre Videregående skoler , flere idrettshaller , flere butikker ( ikke matbutikker )            

- billige butikker og et kultur som ser ut som nå -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- billige butikker og et kulturhus som likner på det som er nå -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Bowling hall mere cafer og stor fin lekeplass            

- Da hadde jeg bestemt at det skulle vært et stort kjøpe senter            

- Da skulle det blitt bygd større senter.            

- Da skulle det vært mer plass til å kunne henge der            

- Da synes jeg de burde lagd ett badeland der alle kan komme når de vil og bra ha det gøy.            

- Da ville jeg hatt mer lekeplasser og ting til barn og unge.            

- Det bør bli fler aktivitets sentere der som danse, turning, fotball og div i nittedal            

- Det hadde kanskje sett litt mer moderne ut. og kanskje litt mer lekeplasser.            

- Det hadde vært fint med mye grøntområder.            
- Det hadde vært litt koselig med en eller to små restauranter eller kafeer. Mosenteret har akkurat blitt forbedret, 

men det ble ikke veldig mye bedre. Jeg synes det burde komme litt bedre butikker for barn og ungdom fordi det 
er de som handler mest. Det er viktig å ikke gjøre mosenteret for stort fordi det forurenser. Det er litt kjedelig, 
men jeg liker hvordan det er nå.    

- Det skal bli fine blomster. Kanskje en botaniskhage? Et senter. Fortau ved siden av veien. 
Sykkel felt for de som sykler. Lekepark for barn og kanskje noen benker for voksne i parken. 
Hundepark for hunder.            

- det skal være ganske likt men det skal være natur rundt det sånn at det går i et med naturen.            

- en by vil jeg at nittedal skal bli            

- En dyrepark for utrydningstruede dyr!! -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- En koselig gå gate uten biler            

- en ny kfc variant med chicken-shower for 300 kr            

- En park og trampolinepark.            

- En restaurant eller lignende, en eller naturlige omgivelser -  -  -  -         
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- en stor butikk            

- En stor park med lekeplass.            

- et badebasseng -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
- Et klatresenter for det er ingen i Nittedal. Ute gymsal, for og trene eller øve på sport. Godt klima og 

en park.            

- et senter            

- Et sted for utryddelsetruet dyr. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Et sted mange er            

- et større senter,en obs butikk,            

- et trenings senter kino hall en gågate med mange butikker.            

- Et universitet, hus og en hundepark. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- fint et stort shopping sted            

- fint men ikke så alt for stort.            

- fjerne blokkene ved Mosentere            

- Flammen og Mosenteret ble satt sammen til et stort senter med bibliotek og butikker.            

- Flere blokker og butikker ved sentrum.            

- flere butikker            

- Flere butikker, kafe/restaurant            

- Flere cafeer og butikker (klær)            

- flere forskjellige butikker og resturanter            

- flere kjente butikker og mer fine og nye boliger -  -  -  -         

- Forbedre Mosenteret og gjøre det større            

- Fotball hall inne. og Treningssenter for folk under 13 år.            

- ganske likt            

- har ikke anelse            

- helt likt            

- helt likt            

- Helt likt bare med flere IPad-er og pcer            

- helt likt, bare med flere planter            
- hmmm....EN DYRE PARK OG RUSH( trapoline sted :) ) YAAS OG ET STORT SENTER HER NÆRMERE 

SOM LILlE STRØM!!!            

- Hunde hotel            

- hææ?            

- IDK            

- idk?            

- ikke mye søppel.            

- Ikke noe nytt            

- ikke så mye forandra.            

- Ingen mening            
- Innebandyhall som det ikke er håndball fordi det kommer masse klister på banen og det er veldig 

irriterende!!!:( "Normal" butikk            

- ja            

- jeg hadde bestemt at det hadde blitt bedre -  -  -  -         

- jeg hadde bestemt at det skulle blitt bedre -  -  -  -         

- jeg hadde bestemt at det skulle være litt som en park.            

- Jeg hadde bygget en turnhall ved flammen,  en aktivitets hall og et bedre kjøpesenter.            
- Jeg hadde gjort om Flammen større for de som har skuespill og de som holder på med 

instrumenter            
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- jeg hadde ikke endret noe.            

- jeg har ikke et svar på dette            

- jeg kjenner ikke det område.            

- Jeg mener at de kan  bygge et kjøpesenter der  i framtiden.            
- Jeg synes at det ensartede fokuset på Nittedal sentrum er feil, da vi har et like viktig sentrum i 

søndre.            
- Jeg synets at det skal være moderne og at det skal ta tid å bygges. Jeg synets også at det skal være veldig 

stort sånn at alle mennesker får plass til å komme seg litt rund til andre steder. Det burde også være 
tuneller sånn at trafikken ikke blir like ille. Dette har blir snakket om i årevis, så vi burde snart begynne 
med å bygge det.        

- Jeg syns at flammen er et fint sted som det er. Mosenteret kunnne ha en liten leke plass.            

- jeg vet ikke            

- Jeg vet ikke.            

- Jeg vet ikke.            

- Jeg vil at det skal bli flere hus rundt sentrumet i fremtiden.            

- Jeg vil at det skal komme en fornøyelsespark der.            
- Jeg vil ha flere vanlige klesbutikker, som H&M, Cubus osv... så altså større senter med flere 

klesbutikker.            
- Jeg vil ikke at det skal ha mange bygg men at det skal se koselig ut og ikke se ut som en by som for 

eksempel Oslo siden Oslo er veldig trangt og ukoselig.            

- Jeg vil ikke at Nittedal skal bli en by.            
- Jeg vil jo at det ikke skal forandre seg så mye, men det burde se mer moderne ut og Mo senteret 

burde få mer klesbutikker.            

- jeg ville at de skulle ha mcdonalds og appel store.            

- jeg ville at det skulle bli et gigantisk senter            
- Jeg ville bare hatt det som det er bare større flere butikker, boliger. Kanskje noen gå-gater som gjør 

det mulig å gå rundt i sentrum. -  -  -  -         

- jeg ville bestemt at det var flere utesteder å spise ute. mer plass for fritidsaktiviteter.            

- jeg ville bygd det større.            
- Jeg ville da fokusert mer på barn og unge hvordan butikker de vil ha på Mo senteret, men også 

mere lekeplasser og områder der det er noe å finne på.            

- jeg ville gjort sånn at det kom flere klesbutikker på Mo-senteret.            
- Jeg ville ha gjort det dobbelt så stor og mye finere. Jeg ville ha gjort det med litt mur også sånn det 

er litt hardere sted. Jeg ville ha hatt det litt som det er butikker i flyplassen i første etg.            
- Jeg ville ha tatt vekk de nye blokkene/boligene og fått bedre plass til å parkere, samtidig hadde jeg 

fått inn noen bedre butikker som passer bedre for ungdom, som en h og m en mc og en Cubus. 
helst en Starbucks også, jeg ville også gitt plass til endene og beholde mest av det gamle. -  -  -  -         

- jeg ville ha åpna flere butikker på Mosenteret å oppna flere treningssenteret.            

- Jeg ville hatt det mye penere og større.            

- jeg ville åpnet flere butikker på mosenteret og treningshaller.            

- jeg ønsker at alt skal bli det samme men jeg vill ikke at nittedal skal bli en by            
- Kanskje bygd et storsenter med noen ungdomsbutikker. Kanskje kunne bygd hus i sentrum eller 

kebabshapper. -  -  -  -         
- Kanskje det kan bli et stort sentrum med noen blokker ved siden av som de kan bare gå til for å 

handle f.eks bursdagsgave eller julegaver så blir det bare enkelt for dem.            

- Kanskje en cafe og litt flere butikker. Sånn som bik bok, fotballshop, starbucks osv. -  -  -  -         

- Kanskje sånn som den er bare med litt flere butikker.            
- KFC Flere hus og mer tilgang til utenlandsk mat. for eksempel Ramen, sushi,  thai mat, Indisk, og 

afrikans.            
- KFC Flere hus og mer tilgang til utenlandsk mat. for eksempel Ramen, sushi,  thai mat, Indisk, og 

afrikans mat.            
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- kiosk med is, elv ved en park, fotballbane, karatested hvor man kan lære karate fordi at jeg har 
veldig lyst til å starte på karate men det er ingen karate steder i Nittedal, og gård med mange dyr.            

- Klatrestativ.            

- Koselig og litt gammeldags.            

- Koselig og litt moderne.            

- koselig og masse blomster og trær            

- Lekeland            

- lekeplass med flammen, flere klesbutikker for unge på mo            

- Lekeplasser, skole og hus            

- Litt flere butikker med barneklær.            

- litt mere butikker og ikke så mye eneboliger            
- Mange flere, forskjellige butikker, Gamingbutikker, Parker og kiosker, Klesbutikker med 

ungdomsklær, Junkfood, fastfood-sjapper, En ungdomssklubb/sted man kan bare være og spille 
sammen, Butikk med utstyr til å være ute, Større og bedre helsestasjon            

- masse hus            

- masse masse fidget toy butikker            

- masse parker og blokker litt som strømmen storsenter har det            

- MC Donalds i mosenteret.            

- mc og tivoli og så kan det bare være sånn det er.            

- MCDONNALDS, STARBUCKS, HM , NORMAL -  -  -  -         

- Med sosiale ting og noen barn / ungdom butikker.            

- mer blokker            

- mer blokker -  -  -  -         

- mer butikker -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Mer butikker, skoler, treningssenter, café,            

- mer kles butikker. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Mer klessbutikker -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
- Mer leiligheter, nytt universitet, bedre videregående skole. bedre sentrum ( mosenteret har blitt 

bygd på nå nylig, men er fortsatt helt lik på innsiden, ingen spise steder og lite butikker. -  -  -  -         

- Mer treningssenter -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- mer trær            

- mer økologisk mat            

- mere gamlehjem sykehus brannstasjoner og politistasjoner og ikke så mye flammen hus            

- mere ting der            

- Mindre biler. Flere parker, kafeer            

- mindre bygg            
- Mindre trafikk, kanskje større veier. MER UNGDOMSBUTIKKER. et sentrum, der ALT finnes. 

Mosenteret er tull altså, veldig liten i forhold til Strømmen Storsenter. Når det ble snakk om et nytt 
senter hadde alle store forventninger. Mer variasjon av butikker, norske og utenlandske. -  -  -  -         

- Mye bedre og større senter med bedre kles butikker for ungdommer.            

- Mye grønt , bekken skal synes, Ikke mye trafikk            

- mye større med butikker som folk faktisk liker som f.eks normal, H&M, Bik bok og sånne butikker -  -  -  -         

- Mye teknologi            
- Mækkærn. Butikken Normal. Alternativ klesbutikk, ungdommelige klær. Badebutikk, moteklærbutikker. 

Sportsbilbutikker. Skyskraper. En gamingbutikk (bedre enn Elkjøp). Restaurant med veldig god mat. 
Godteributikk som de har i Sverige. Klatrestativ/klatrevegg. Smoothiesjappe. Mer selvbetjeningskasser. 
Trampolinerom. Lekerom.       

- Nittedal sentrum skal være omringet av små leilighetskomplekser og ingen store blokker. og det 
skal være moderne og velfungerende.            
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- Nymoderne, Litt mer som skjer.' Bedre sportsbutikker            

- Nytt badebasseng            
- Nytt rådhus og flere politimenn som jobber der. Et lite sykehus og flere leiligheter. Og noen 

klimavennlige greier som solpanel            

- park            

- Park med masse aktiviteter. sånn som fotball bane, basketball bane, klatrestativ.            

- Park, by, sentrum, vannpark, bakeri og svømmehall.            

- parker eller badeland            

- parker eller badeland            

- penere, mer aktivitets baserte bygg.            

- roboter            
- sette in flere butikker for ungdom, ikke bestemor butikker som er på mo. Ville også ha cafeer og 

andre steder.            

- som det er.            

- Sport, boliger            

- stor park med mye trær/ fint            

- stort og fint            

- Større -  -  -  -         

- Større kjøpesenter            
- Større senter, flere sitteplasser, større utvalg på butikker, flere typer butikker som for eksempel 

leke butikker for  de yngre og Outland for oss litt eldre. litt større trenings senter            

- sånn det er nå            
- Sånn som kommunen har planlagt dette allerede ser veldig fint ut. Men jeg håper at det kommer 

restauranter der som en kinesisk restaurant eller et sted som selger sushi siden jeg er glad i det.            

- Sånn som nå            

- Ta ned de store blokkene, ihvertfall stoppe byggingen av nye blokker.            

- treningssenter  og en fotballhald -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- trær og gress            

- Ved jorde ved siden av veien ved esso -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
- Ved skolene burde det være flere serverings steder og nærme hus burde det værer fler mat 

butikker eller butikker generelt. Bygge et senter nærme Nittedal. Flere tufter parker pga Corona. 
Flere lekeplasser nærme boliger og skoger.            

- vet  ikke. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- vet ikke            

- Vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- Vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- vet ikke            

- Vet ikke kanskje flere spise steder            

- Vet ikke.            

- Vil egentlig ikke skifte noe...            
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Spørsmål 12 Hva skal til for at det skal være bedre å være ung i Nittedal i 2035 enn i dag?  

               
- Akkurat nå så kan vi bare gjøre det bedre med å holde smittevernsreglene, men i 2035 så kanskje 

mer av ute aktivitets ting som barn liker.               

- alt det samme men hvis det var i oslo vill jeg ha mindre søppel               

- alt er elektrisk ingen røyker               

- At alle barn er snille mot hverandre, og barn har tilgang til alt sammen som trengs.               

- At alle blir inkludert uansett hvordan man er               

- at Covid-19 ikke er her lenger og at det er et bra miljø i naturen               

- at det blir flere steder barn kan lekke for eksempel lekeplasser               

- At det blir utrydding av mobbing               

- At det er bedre ute plasser og lekeplasser. -               

- at det er bra fritidsutvalg               

- At det er leker og doer over alt, og alle må være snille.               

- At det er likestilling.               

- at det er mere trær.               
- at det ikke bygges så mange flere hus og at folk som har lyst kan gå på gata uten og skubbe borti 

noen andre               

- At det skal være større skoler, bygninger, barnehager og andre bygninger.               

- At man blir mer hørt, og at man får mulighet til å jobbe med nesten hva man vil.               
- at man har mer å gjøre etter skolen og at man kan lettere få mental hjelp uten at alle trenger å 

vite om det eller se at du trenger det, mange ungdommer sliter mentalt i nittedal,                

- At mange flytter til nittedal               
- At presset for barn og unge med at foreldrene skal ha god rå er borte. Det er mye press på sånne 

ting i Nittedal               

- at skogen blir større               

- At vi er forsiktig med livet i havet og livet på land.               
- At vi er mer forsiktig med livet i havet og livet på land og at vi hjelper til med å stoppe 

klimaendringene.               

- At vi greier å fortsette og ha det sånn vi har det i dag.               

- at vi oppnår bærekraftsmålene.               

- At vi plukker opp bæsjen til hunden sin når de er på tur               

- Badeland og MC Donalds -               
- Badeland, lekeland, parker, osv utrydde corona , gode ordninger for å stoppe "skumle" gjenger 

(det er ikke ille i dag, men vi må fortsette sånn -               

- bare el biler               

- bedre idretts områder -               

- Bedre miljø               

- bedre miljø og korona er borte               

- Bedre miljø. -               
- Bedre senter.  Vei til Nannestad/Jessheim; vil spare mer tid, jobb muligheter, enklere å reise. 

Mer variasjon av butikker; til alle aldre, religioner, kulturer. Bare kopier de andre store 
kommuner, Lillestrøm -               

- Bedre sentrum for de unge               

- Bedre skole               

- Bedre skolemiljø (stoppe mobbing)               

- Bedre skolemiljø (stoppe mobbing)               

- bedre skoler og flere ting å gjøre               

- bedre skoler og mer skole penger               
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- Bedre skoler, Bedre internett og bare rett og slett bedre hus               

- bedre sted               

- Bedre utstyr på skolene, og mere kreative måter å lære på.               

- bra natur flyvende biler og det som serverer deg er robot fordi sånn får du ikke corona virus               

- Bra natur og masse mat.               

- Bra skoler, Mye natur og fritidsaktiviteter.               

- brae skoler               

- Brae skoler og idretter.               

- Cafeer og kles butikker, Fine møteplasser               
- De burde være mindre dømmende man får liksom ikke bra barndom. Det burde være nærsteder 

som parker og sånt sånn at man kan trives.               

- dem ville sikkert hatt flere parker, vannparker og flere type leker. Roboter               

- Det bør bli renere luft og .               
- Det er ikke mye som skal til for at det skal være bedre å være ung i Nittedal i 2035. Vi kunne ha 

trengt flere sted å henge for et eksempel. Og flere gatekjøkken kanskje siden det er ikke mange 
av dem i Nittedal i dag.               

- Det kan være flere Universitet her og hvis de skal et sted for eksempel de skal til et trening sted 
som er langt unna så kan Nittedal lage et trening sted nærmere så de ikke trenger å gå hit å dit 
bare for å gå et sted! -               

- Det samme som i dag.               
- Det skal mere tilbud og fritid og om klubber eller andre ting som ikke har så mye med sport å 

gjøre. Og en ting som ikke handler om dette, men som er viktig pliss ikke bygg vindmøller.               
- Det som skal til er at vi har fått styr på korona fordi det er mye vanskeligere å gjøre skole 

hjemme. det er vanskeligere når man ikke får sett vennene sine.               

- det som skal til er at voksene skal være litt bedre til å forstå unge.               
- Det som skal til er at voksne på skolen skjerper seg med å utrydde mobbing og erting. 

Lærerne skal følge bedre med sånt.               
- det ville vært bedre om vi hadde hat flere haller å flere steder for å trene aktivitet og vanlig 

trening.               

- dyr i hagen               

- en bra fremtid og at det er lov til å bade ved demningen.               

- enda mer salt sånn at snø på fotball banen skal bli borte               

- Er litt usikker               

- Et sted for de unge å være og møtes               

- fin natur og fine fritidsaktiviteter og rent vann for alle sammen og internett               

- Fjerne alt søppel i naturen               

- fjerne korona               

- flere butikker og lekeplasser til barn               

- flere friidretts aktiviteter, mer skog, bedre butikker               

- Flere fritidsaktiviteter               

- Flere henge plasser               

- Flere idrettsmuligheter -               

- flere klesbutikker. bedre fortau, autovern på veier det trengs               

- Flere lekeland, badeland og parker. -               

- flere lekeplasser.               

- Flere steder der man kan være inne og kose seg, og flere fotballbaner               
- Flere steder å være for ungdommer. For eksempel er det helt umulig å "henge" ute om vinteren 

når det er 5-15 minus grader. Jeg personlig har pleid å være på skolen til den stenger 4.30. Og etter 
det så sitter jeg bare ute å fryser. Muligheter som det tror jeg mange ungdommer hadde satt pris 
på.              
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- forsøpling og likestilling i sport               

- fritidsområder -               
- fritidstilbud, skoler med nok plass, bedre klima og gode løsninger når det gjelder det, Gode 

helsetjenester, møteplasser som passer for vår alder, lettere å komme seg til alle deler av 
nittedal               

- få et skikkelig ungdoms sted               

- gaming               

- Gøyere skoler               

- ha de gøy               

- Ha venner og familie og god opplæring. -               

- har ikke anelse               

- holde det sånn det er nå.               

- Hvis man ikke kaster noe søppel på bakken osv. og ikke ødelegge naturen vår.               

- idk               

- idk?               

- ikke bygge mer men så mer               

- ikke lekser               

- Ikke lekser men en time lengere skoledag i uken.Mere aktiviteter ute i skoletiden.               

- ikke lekser.               

- ikke mobbing\slåsskamper på ulveru,slattum,holumskog,               

- ikke så mye hærverk og mobbing               

- Ingen corona, Flere tilbud til barn og unge, Beholde skog og mark               

- Ingen lekser.               

- ingen ting det er perfekt               

- ingen ting kan bli bedre               

- ingenting kan bli bedre.               

- Innebandy!:) Bedre skoleveg -               
- Jeg mener at vi da burde få det litt mer fredelig og fritt slik at ungdom kan gå rundt med venner 

overalt, og at det ikke skal bli bygget så mange boliger, slik at det blir så mange folk, slik at det 
blir som Oslo bare med mindre butikker.               

- Jeg synes at det blir greit å være ung i Nittedal i 2035.               

- Jeg synes det er veldig bra nå så jeg vet ikke.               

- Jeg syns at de burde være flere lekeplasser for barn og unge. Og litt mer fritidsaktiviteter.               

- Jeg syntes alt er bra nå!               

- Jeg tenker at det skal være bedre fortau ved veien.               
- jeg tenker at det ville vært bedre hvis vi kunne hatt flere haller og klubbhus til å trene og treffes 

i.               

- Jeg trives ganske mye, så jeg vet egentlig ikke               

- jeg vil at i 2035 en dag skal man lære å bruke ferdighetene sine får å bli noe bra i fremtiden.               

- Jeg vill at det skal være bedre og flere skoler.               
- Kanskje at man kan lære om hva forskjeller gjør til verden, som for eksempel at man ikke skal 

kaste eller sløse unødvendig mat og klær men gi det bort. Siden da blir det bedre for unge fattige 
personer og. Da kan de unge ha en hobby ved og være snill og hjelpe andre.               

- kanskje bedre miljø. -               

- Kaste mer søppel og forurense mindre               
- KFC Flere hus og mer tilgang til utenlandsk mat. for eksempel Ramen, sushi,  thai mat, Indisk, og 

afrikans.               
- KFC Flere hus og mer tilgang til utenlandsk mat. for eksempel Ramen, sushi,  thai mat, Indisk, og 

afrikans.               
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- Klimaendringene blir bedre               

- Leter skoleutstyr.               

- likestilling               

- litt større ungdoms klubber.               
- Man bør slutte å kaste plast og bare kaste dem i søppel dunken  isteden for det syntes jeg er den 

viktigste av alle .               
- Man må ikke tro at ungdommer kommer til å ødelegge alt, bare fordi noen ungdommer gjør det 

så betyr det ikke at alle er sånn.               

- masse planter, og stor kinosal               

- mer farger               

- Mer fokus på skole og skolemiljø, og forskjellige fritidsaktiviteter.               

- Mer idrett. Bedre lekeplasser, og flere klatrevegger.               

- Mer leke aktiviteter -               

- mer mennesker spille pokemon go               

- mer ryddig og at man har frisk luft overalt               

- Mer sentere og kaffer. flere skoler og parker nærme skolene syner jeg.               

- Mer som skjer, det skjer ingenting her, hvis man vil shoppe eller noe må man inn til Oslo               

- mer spille tid               

- mer sport og gøye ting og mat og drikke               

- Mer teknologi               

- mer ting og gjøre.               

- mere brae skoler               

- Mere bøker               

- Mere moderne skoler. flere parker -               

- mere steder og være og henge med venner               

- Mere trivsel               

- miljøet mellom barn og unge               

- Mindre forurensning, Mer gym               

- mindre hus               

- mindre lekser kanskje.               

- mindre mobbing               

- mindre søppel som ligger rundt omkring               

- mindre ulikhet mellom kjønnene, bedre miljø utslipp, flere busser som ikke går på bensin               

- Morsomme skoledager og bedre klasserom.               
- MYE bedre miljø da enn 2021 og at vi trenger MYE større Basketball bane. Større bane på 

Ulverud skole og større mål.               

- Mye bedre skoler. -               
- Mye idrett, mange møte steder, skolen skal være trygg å gå på og nabolaget og hele kommunen 

skal dy føle deg trygg.               

- Mye natur               
- Nyere, mer moderne skoler, Ikke corona!, Bedre lokale helsesenter med røntgenmaskiner, 

Billigere mat.               
- park ved skolen, karate plass sånn at man kan lære karate og andre sporter eller selvforsvar. et 

sted hvor man kan møte venner og ha det gøy.               

- Parker og aktiviteter/idretter.               

- pusse opp mange steder, steder der man kan henge,               

- Skokoladefontener               

- slutte og kaste søppel i naturen mindre forurensning!               
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- spise sunt.               

- Sport -               

- stoppe all mobbingen og bedre kvalitet på ting.               

- stoppe klimaendringene               

- Stoppe klimaendringene               

- stoppe klimaendringene mere plasser for trening og sånt og mindre søppel og jetpacks.               

- Stoppe klimaendringene.               

- Større satsning på skole og barn, samt et bedre utviklet fritidstilbud og møteplasser. -               

- ta vare på naturen               

- teknologi.               

- Tenker at man skulle hatt flere steder henge plasser/ steder man kan være for å bli mer sosial               

- Trygt sted mere fornøyelsesparker               

- Ungdomsklubb, et badeland.               

- utvide varingskollen -               

- Varmekabler på basket baner               
- Verden må være bedre slik at vi slipper å bekymre oss for den. Gjøre Nittedal til et større, mer 

moderne sted. Alt over! Flyvende biler. LEGO-butikk               

- vet ikke 

- Vet ikke               

- vet ikke               

- Vet ikke               

- vet ikke               

- vet ikke               

- vet ikke -               

- vet ikke -               

- vet ikke               

- vet ikke               

- Vet ikke               

- vet ikke               

- vet ikke               

- vet ikke.               

- være mer ute               
- Å ha litt mer å gjøre på i hverdagen. For eksempel flere parker eller forbedre fritidsaktivitetene 

litt.               
- Å passe på verdenen fordi mange vil ikke at det skal skje noe dårlig med kloden vår og vi må 

samarbeide for å greie a redde den. Det Vi kan er å for eksempel kan gjøre er å plukke opp 
søppel og ikke kaste mye mat. Hvis vi forsetter å kaste søppel, så kan Nittedal bli mye verre.               

- å resirkulerer og ta vare på alt i naturen og dyr som lever der og stoppe klimaendringene               

- Å være bra skoler               
 

 

 


