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Kulturkvartalet - Ibsenhuset
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Kollektivknutepunkt - Landmannstorget

Rådhusplassen

Skien Brygge

En vandring gjennom Skien sentrum...
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Kverndalen

Tenk deg at……….
det er fi nt å bo i sentrum. Her er det mange mennesker, kafeer og møteplasser. 
Kverndalen er en fi n plass å være, for å se - og å bli sett. Spesielt når man er litt over 
snittet god på skateboard. Kompiser og venninner møtes. Det er prat, tøysing og 
triksing. Til og med voksne stopper og kikker. Da gjelder det å mestre brettet. Senere 
er det avslapping på gresset med kald drikke. Praten går og kanskje skal vi på kino 
litt senere. Håper hun vil bli med, hun som akkurat har fl yttet inn i leiligheten rett 
over…..





Kollektivknutepunkt - Landmannstorget

Tenk deg at……….
du skal ut å reise med buss. Billetter og informasjon er enkelt å få tak i, alt er jo 
samlet i ett bygg. Det er en stund til bussen går, så du stikker innom biblioteket for å 
låne en bok med på reisen. Boka og en kaffe nytes ute i biblioteksparken, en grønn 
oase midt i sentrum. Her er fl ere som er reiseklare. De som skal ta toget, spaserer 
opp mot stasjonen som ligger inne i fjellet. Noen har det travelt, mens andre har all 
verden av tid. Et smilende, eldre ektepar sitter på en benk og betrakter livet. Starten 
på reisen blir fi n…..





Tenk deg at……….
dere kommer til Skien for å være med på en kulturaften i det grønne kulturkvartalet. 
Det er forestilling i Ibsenhuset med stående applaus, og kvelden avsluttes med 
middag på uterestaurant. Der sitter det også en glad gjeng som har deltatt på 
seminar i kultur- og konferansesenteret. Folk har god tid og sommerkvelden senker 
seg. Heldigvis har dere overnatting i nærheten. Morgenen etter er trærne i parken 
ramme rundt spontane aktiviteter. En gutt sjonglerer og fl ere ungdommer viser frem 
akrobatiske kunster. Skulpturutstillingen i Ibsenhuset strekker seg ut i parken og blir 
en del av mylderet.....

Kulturkvartalet - Ibsenhuset





Tenk deg at……….
du kan gå tur rundt Bryggevannet. Den starter i Rådhusparken hvor magnoliaene 
blomstrer, og det er som om menneskene blomstrer litt de også, på vei ned til 
Bryggeparken. Det er fi nt å sitte ved elva og kikke på båtene ved gjestebrygga, 
og på Lekteren er det nesten fullt med folk. Turen går over Skien brygge, langs 
utsiden av leilighetene som er bygget der, omtrent ute i elva! Den nye brua over til 
Klosterøya er et fl ott utsiktspunkt og et smykke for byen. Du tar en velfortjent pause 
på Union brygge før du rusler videre forbi Eventyrfabrikken. Utenfor Cellulosen har 
kulturskolen oppvisning og folk stopper opp for å se….. 

Bryggevannet



Tenk deg at……….
dere rusler hjem fra en teaterforestilling i Cellulosen. Det er fredag, dere har god 
tid og stopper på brua for å nyte øyeblikket og sola som er på vei ned. Kirka er 
majestetisk med silhuett mot kveldshimmelen. En fritidsbåt venter på å bli sluset opp 
kanalen og to kajakker glir stille under brua. Hjemveien er kort til den nye leiligheten 
på Skien brygge. Dere kan gå ut å ta del i bylivet, men velger å nyte de siste 
solstrålene på verandaen. Mørket kommer gradvis og lysene fra Klosterøya trer frem 
og speiler seg i elva.....

Skien brygge




