Digitalt medvirkningsmøte 16.april
Tilstede:
•

Moss kommune/ordstyrer/planavdeling (fysisk oppmøte)

•

Politikere

•

Utbygger (digital oppmøte)

•

Søndre Jeløy (digitalt oppmøte

•

Vårlistranda boligsameiet (digitalt oppmøte)

•

Forslagsstiller (digitalt oppmøte)

Digitalt deltagere:
•

Naboer og andre interesserte innbygger fra området rundt Bråtengata 64 og 66

•

Velforeninger

•

Borettslag

•

Andre foreninger

Oppsummering spørsmål via MENTI:

Oppsummering spørsmål i Teams chat:
1. Per Christian Saastad: Hvor mange p. plasser er tenkt pr bolig? kan det lages p.plasser og
sykkelparkering under hele prosjektet, selv ved uteområdet mellom bygningene?
2. Dag Løken: Hvorfor har ikke utbygger presentert solforholdene i perioden november februar (vintermånedene)?
3. Dag Løken: Hvorfor viser aldri utbygger heissjakter/tekniske installasjoner på byggene?
4. Ernst Ole Brekkedal: Veldig spennende å se muligheten for å bevare skurefilla.
5. Elisabeth Leikanger: Høyde + volum
6. Tor Jansen: Hvor stor er utnyttelsesgraden av tomten?
7. Ernst Ole Brekedal: Og utnyttelsesgraden vil øke ytterligere når sykkelvei/sykkelfelt kommer
på plass.
8. Tor Jansen: Vil det da si at man har 100% utnyttelsesgrad
9. Ernst Ole Brekkedal: Etablering av sykkelvei/sykkelfelt er ikke mulig uten å utvide veibredden
i Bråtengata med ca. 3,6m. Da blir det gule byggeområdet mindre. Dette må utbygger kunne
kommentere da Bråtengata er vedtatt å være hovedtrassee for sykkel.
10. Yngvar Sommestad: Kunne man trekke ned til 3 etasjer mot Hasselbakken?
11. Dag Løken: I forrige høringsrunde skrev Østfold fylkeskommune "ØFK oppfordrer
forslagsstiller til å se på strøkets karakter for øvrig, ny bebyggelse må ikke være likegyldig til
omgivelsene, men tilpasse seg på en god måte." Hva tenker utbygger om det innspillet?
12. Tor Jansen: Hva mener dere politikere vedr trafikksituasjonen over kanal broen når det hele
tiden bygges flere og flere leiligheter og det blir enda flere biler som skal over broen. Tenker
her på sikkerheten og muligheten for alarmberedskap hvis det skulle bli nødvendig med
et utrykningskjøretøy over broen i Rushtiden
13. Elisabeth Leikanger: Dag Løken: I forrige høringsrunde skrev Østfold fylkeskommune "ØFK
oppfordrer forslagsstiller til å se på strøkets karakter for øvrig, ny bebyggelse må ikke være
likegyldig til omgivelsene, men tilpasse seg på en god måte." Hva tenker utbygger om det
innspillet?
14. Ernst Ole Bekedal: Gang- og sykkelvei, sykkelfelt og sykkelvei er ikke det samme.
Sykkelplanen forutsetter sykkelfelt eller sykkelvei og det tar plass.

Etter møte – evaluering:
TEAMS møte
•

Antall totale møtedeltagere: 66

•

Antall engasjerte møtedeltagere gjennomsnitt: 27-35
•

•

Antall som forlot møtet underveis: 1-2 personer

Antall innsendte spørsmål via chat: 14

•

Antall unike engasjement blant spørsmålene: 6 personer engasjert totalt

MENTI
•

Antall innsendte spørsmål via MENTI: 30

