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FELLESFORUM
Porsgrunn kommune

Høringsuttalelse vedr. revisjon av kommuneplanens arealdel.

Herøya Fellesforum har følgende merknader og forslag knyttet til det pågående arbeidet med
revisjon av overnevnte plan når det gjelder arealbruk på Herøya.

Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at de punkter vi her berører ble tatt opp i folkemøte på
Herøyahuset 10.mai i år i regi av Porsgrunn kommune ved ordfører Robin Kåss, samt i senere
oppfølgingsmøte med ordfører.

- Frierstranda- Forslag til endring av nåværende arealplan.
Vi ser det viktig å utvikle den sosiale infrastrukturen på Herøya også gjennom sosiale
møteplasser. Frierstranda som friareal kan tenkes ha positiv effekt på folkehelsa og vil kunne
tilfredsstille flere av tiltakene fra handlingsdelen ”Sammen om Porsgrunnshelsa”. Her tenker
vi spesielt på å sikre gode uteoppholdsarealer i nærmiljøet for barn og voksne i alle aldre. Vi
ser dette området som spesielt egnet for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon nettopp med tanke
på områdets beliggenhet og universelle utforming. Vi gjør her oppmerksom på at stedets skole
og barnehager har uttrykt stor interesse for bruk av Frierstranda i sitt pedagogiske arbeid.

Vi anmoder med dette om endring av hele området til friområde.

- Skolebeliggenhet.
I nåværende arealplan er det foreslått flytting av Klevstrand skole. Vi vil sterkt anbefale at
dette gjennomføres da det ikke bare vil ha stor betydning for nåværende befolkning, men også
for videreutvikling av Herøya som attraktivt boområde og ønsket befolkningsvekst.
Kombinert med en ny flerbrukshall i tilknytning til ny skole, vil dette også kunne gi et løft for
fysisk aktivitetstilbud og idretten på stedet.

- Eldreboliger på Herøya.
På Herøya ønsker vi plass til alle generasjoner. Pr. i dag har eldre svært få muligheter til
fortsatt å bo på stedet når egen enebolig ikke lenger passer, grunnet sykdom, alder eller andre
relevante årsaker. Vi anmoder derfor om en ny gjennomgang av tilgjengelige arealer til dette
formålet. Vi er i denne sammenheng kjent med at Porsgrunn Boligstiftelse skal selge sine
andeler i sykehjemsavdelinger i kommunen. I stiftelsens mandat er det da nedfelt plikt til å
investere i nye boligprosjekter. Her bør det være muligheter.
Samtidig ønsker vi at kommunen ser på den sosiale infrastrukturen med tanke på et mulig
sykehjem på stedet. Her skal folk kunne bo livet ut!

- Trafikksikkerhet/Miljø
Vi ønsker med våre innspill å synliggjøre at vårt bydelssentrum er endret i praksis fra
nåværende arealplan. Vi ønsker imidlertid å videreføre nåværende tiltak i arealplanen når det
gjelder å utvikle Fjordgata som miljøgate. Nettopp fordi det er her vårt bydelssentrum er!
I nær tilknytning til Fjordgata finner vi i dag barnehage, butikk(er) idrettsanlegg, Herøya
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nærmiljøsenter, friområder (Frierstranda og tilhørende friområder), samt nåværende busstrasè.
I tillegg er det lett tilgjenglig vei opp til Herøya kirke, med sin nære beliggenhet til
boligområdene. I denne sammenheng vil vi peke på at flytting av Klevstrand skole, sammen
med miljøgate i Fjordgata vil være et stort løft for trafikksikkerheten. Dette vil også kunne
tilfredsstille kommunens ønske om gode muligheter for barn og ansatte å kunne gå/sykle til
skole og barnehage.

På grunn av nåværende trafikkforhold i Herøyaveien ønsker vi sterkt å peke på mulige planer
for utfylling av steinmasser i Gunnekleiva fra nærliggende anleggsområder. Dette vil kunne få
uønskede konsekvenser for vårt bydelssentrum, skolevei og tilhørende møteplasser.

Til slutt ønsker vi å påpeke at INGEN av de foreslåtte tiltakene i nåværende arealplan er
gjennomført. Vi har nå høye forventninger om at vi vil bli prioritert i kommunale
investeringer fremover.

Vi ønsker et levende bomiljø for alle generasjoner på Herøya!

Herøya den 14..august 2017

For Herøya Fellesforum

Jan Hovinbøle
Leder

Herøya Fellesforum er en sammenslutning av følgende lag, foreninger og organisasjoner:
Barnas Vel Herøya, Herøya Idrettsforening, Herøya kirke, Herøya Motorbåtforening, Herøya
Misjonskirke, Herøya Musikkorps, Herøya Nærmiljøsenter, Herøya Oldermannslag,
Klevstrand FAU, Klevstrand skole, Skrapeklev barnehage og Tippen barnehage
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