
Hva er bra med Skoppum? 

1 Sykkel sti. 

2 Korps. 

3 Idrettsanlegget. 

4 Alle kjenner alle/Alle er snille. 

5 Lysløypa/skileiken 

6 Butikk. 

7 Nye pc-er på skolen. 

8 Bra miljø på skolen/Skoppum. 

9 Snekkerverksted. 

10 Skileiken og andre baker er gøy å ake i. 

11 Skoleveien er trygg. 

12 Vi har en fin togstasjon.  

13 Vi kan se rådyr på Skoppum. 

14 Mye trær og frisk luft på Skoppum. 

15 Fint med lekeplass og ved kiwi mange fine aperater. 

16 fotball-turnering er gøy. 

17 Alt er nært. 

18 Passe stort. 

19 Mange ulike aktiviteter å velge mellom. 

20 Stille og rolig. 

21 Trygg skolevei. 

22 Skaterampe ved kirken. 

23 Flinke lærere. 



24 Lett og komme seg til venner. 

25 Vi kan gå sammen til og fra skolen. 

26 Det er alltid noen på den nye lekeplassen ved Kiwi. 

27 Vi føler oss trygge her på Skoppum. 

28 Vi har fin skole på Skoppum. 

29 Det bygges mange nye hus på Skoppum så der kommer flere folk. 

30 Vi kan se mange ville dyr. 

31 Vi kan gå og leke hvor vi vil. 

32 Jeg liker at det er litte her. 

33 jeg liker at vi kan være på idrettsplassen, og spille fotball. 

34 Det er fint å ha klubbrom. 

35 Deilig at det er kort vei til skolen.  

36 Det er fint og ha mange venner på Skoppum. 

37 Vi liker at det er fritidsaktiviteter her. 

38 Vi liker at det er stille og rolig. 

39 Vi liker at det er litte trafikk.  

40 Fint med ny park ved butikken. 

41 Vi bor i nærheten av togstasjonen. 

42 Ny innkjøring inn mot sentrum. 

43 Bra busstilbud. 

44 Vi har tunet. 

45 Det er bra at vi har (take a book, leave a book) ordning. 

46 Vi har kort vei til gjenvinningsanlegget.  

47 Bikeshop i nærheten. 



48 flinke lærere. 

49 Mange arbeidsplasser. 

50 Mange fine steder og bo. 

51 Sikre veier for fotgjengere (mange fortau). 

52 Trygg og fin sykkelvei til Horten. 

53 Mange snille folk som jobber på Kiwi. 

54 Gymlek, turn, korps, fotball, skiklubb-mange bra fritidstilbud. 

55 Kirke. 

56 Fine skiløyper på vinteren. 

57 Mange turmuligheter. 

58 Skoppums råeste – idrettsarrangement. 

59 Landlig. 

60 Familievennlig.  

61 Jeg liker at det ikke er så mye trafikk når jeg går til skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



Hva er dårlig med Skoppum? 

 1 Få vasket bort tagging på brua. 

2 lavere fartsgrense de kjører veldig fort. 

3 At noen må flytte p.g.a togbanen. 

4 Vi har ikke alle aktiviteter (håndball og turn) 

5 Bedre brøyting på både vei og fortau. 

6 Rydde vek den gamle ski bakken. 

7 Ønsker løpebane rundt fotballbanen. 

8 Pusse opp skolen og barnehagen inni. 

9 Ønsker bensinstasjon 

10 Bedre busstilbud i helgene(søndag) / Vil ha buss-skur. 

12 Lite ting å gjøre bortsett fra idrett og korps. 

13 Ønsker flere butikker. 

14 Brua er litt farlig. 

15 Idrettshuset trenger oppussing. 

16 Det er brukt lang tid på å utbedre  

17 Dumt at trær blir saget ned da mister vi hyttene vi har laget. 

18 Mangler skiheis til skileiken. 

19 Det er dumt at Skoppum ikke har skatepark. 

20 Brøytebilen kommer ikke så ofte på skoppum(vanskelig å kjøre) 

21 Hundebæsj overalt. 

22 Ønsker fortsatt Juniorklubb. 

23 Mange gatelys ved byggefeltet virker ikke. 

24 Mangler sykkelsti ved Adalsveien. 



25 Skaterampa på Skoppum. 

26 Vi trenger busskur.  
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