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Innspill protest mot SG arkitekter AS planarbeid som er 
tiltenkt av 64-66. 

Undertegnede vil på det sterkeste protestere på at entreprenør Backe Østfold 
AS skal komme til Jeløya, med sitt firma Bråtengt 64-66 med 100.000 i 
aksjekapital og bygge Østfolds største monsterbygg rett ved 
landskapsvernområdet på Søndre Jeløy. Dette gjøres selvsagt for å berike sine 
aksjonærer, mens vi som allerede har eiendommer her, vil tape store summer, og 
mange mennesker får boliger som blir liggende i totalt mørke bak betong og 
glass uten sol. 

Bråtengt. 64-66 vil fremstå som en koloss som blokkene på Sjøbadet , bare mye, 
mye større, og i et villaområde som i alle år har måttet forholde seg til maks 2 
etasjer. 

Undertegnede ble skremt da en annen utbygger kom og ville bygge på Vårli. 
Kommunen fikk stanset deres planer om berikelse og «forsvinn», med et bygg 
som i 2014 ble så fint- og passet godt inn i nabolaget. 

Vi håper og tror at verden ikke er så annerledes siden 2014, slik at Moss 
kommune får utbygger til å besinne seg, og be dem se til Vårli. Vi har nok plass i 
Norge og skal ikke bo like tett som i en minkfarm. Stakkars arkitekt og 
politikere som må ha et slikt monsterverk på samvittigheten, hvis dette får 
passere. 

Utbygger må heller bygge gjennomgående leiligheter vendt mot syd som vil gi 
beboere sol og livskvalitet, uten å «beglane» alle andre beboere i området. 

For at andre skal skjønne størrelsen, så vil dette monsterbygget bli så høyt at 



ingen vil se vannet bak monsteret, selv øverst i Sølyalleen. 
Øverste etasje i Bråtengt. 64-66 vil bli 5 meter høyere enn Søly Terrasse(Horn). 

Ta en tur høyt oppe i Sølyalleen og se mot Søly Terrasse - og tenk deg 4 
monsterbygg 5 meter høyere Søly ! Dette blir høyt - og hver av de nye lamellene 
er like brede som lengden på 4-mannsboligene som er naboer. 

I tillegg så er det ikke tegnet inn l parkeringsplass per leilighet, som medfører at 
biler vil stå overalt ute i området. 

Monstret vil ha veranda rundt alle veggene på lamellene, og i kant med 
fortauene rundt tomta. Dette medfører at alle «beglor» alle, som bor i hele 
området. Som om ikke dette er nok, vil utbygger ha butikk på tusen kvadrat 
med flere hundre biler inn og ut hver dag. 

Kommunen må tenke på at kanalen ikke tåler den trafikken vi allerede har. Det 
hjelper ikke med 200 biler til, som skal fram og tilbake over kanalen. 

Tilslutt, hvorfor skal det omreguleres fra industri. Trenger vi ingen arbeids 
plasser der folk bor. Det snakkes om at vi skal gå og sykle til jobben! 

Vi ber innstendig bygningsetaten og politikere om å stoppe denne plan. 
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