TIL BEBOERE PÅ NØTTERØY OG I TØNSBERGSPESIELT DERE I ØRSNES OMRÅDET

Hjelp oss å gi våre kommende generasjoner et godt
aktivitetstilbud! Og samtidig gi beboerne i området
mulighet for nærkontakt med sjøen.

Ny byplan for Tønsberg er ute på høring (behandles i kommunen 28.8.15)
I denne planen foreslås det en enorm fortetning i bynære områder, dette i tillegg til den
bebyggelsen som i de senere år har kommet.
Med denne fortetningen kommer det flere mennesker som trenger friområder og
aktivitetstilbud.
Tønsberg Roklub har i generasjoner gitt et
unikt og svært godt tilbud til veldig mange,
og klubben opplever i dag at fler og fler
ønsker seg dette tilbudet.

Tønsberg Roklub bidrar og er aktive i
kommunens satsing for å aktivere flere
unge.
http://www.tonsberg.kommune.no/cms/c
ms.nsf/pages/gratis-aktivitetskalenderfor-barn-og-unge-7-16-ar

Allikevel ser vi av planene som nå foreligger at både grøntarealene rundt oss og våre
disponible arealer planlegges fjernet eller redusert. Dette er en svært dårlig plan for
innbyggerne og vi ber dere støtte oss i vår kamp om å kunne tilby kommende generasjoner
vårt flotte aktivitetstilbud (se siste side).

Over vises kopi av
det skremmende planforslaget som foreligger (gul farge er nye boliger).

LECA
TOMTA
1004/96

FOTBALLBANE
1004/98

TØNSBERG
ROKLUB
1004/97

Våre ønsker i forhold til byplanen er:
1

Områdene 1004/97 som Tønsberg Roklub fester i dag, og 1004/98 som er tidligere
fotballbane, ønskes regulert til idrettsanlegg, ikke boliger eller andre formål.

2

Området 1004/96 som tidligere er festet til Leca bes omregulert til
uteoppholdsareal/grønnstruktur.

3

Området som Tønsberg Roklub fester i dag er på 1690 kv.m, og her har klubben hatt
sitt tilhold i snart 100 år. Med dagens aktivitetsnivå er dette området alt for lite for
klubben. Viktigst er plass til båter og utstyr. Et helt nødvendig tillegg i arealet ansees å
være på ca 500 kv.m. Dette er det arealet som klubben i dag har sitt eldste båthus med
tilhørende manøvreringsareal.

Verdigrunnlaget for disse momentene er:

•

Barn og ungdom skal sikres gunstige oppvekstsvilkår i sitt nærmiljø.

•

Antall nye boenheter i nærmiljøet er siden år 1990 økt med mer enn 200 enheter. Dette
alene utløser er behov for uteoppholdsareal som i regler for planlegging angis til
minimum 6000 kv.m. I denne perioden er det ikke tilkommet nytt areal av denne type.
I forslaget til ny reguleringsplan angis det at for eiendommen 1004/96 – Leca tomta –
skal avsettes et sammenhengende areal på min. 5,1 daa (5100 kv.m) til offentlig
uteoppholdsareal/grønnstruktur inntil Kanalen. Kanalpromenade skal videreføres
gjennom området, langs med Kanalen. Antall boenheter i nærmiljøet er planlagt økt
ytterligere.

Vi i Tønsberg Roklub ber om din støtte til vårt syn i denne saken om arealbruk i kanalområdet. Dette
gjøres ved at du sender e-post eller legger lappen nederst på denne siden i en konvolutt til oss.

Med vennlig hilsen
Styret
Tønsberg Roklub

KOPI: Tønsberg og Nøtterøys politikere
TønsbergsBlad
Øyene

STØTTEERKLÆRING/ UNDERSKRIFTER
Jeg/vi bekrefter med dette vår støtte til Tønsberg Roklub, og deres innspill til Tønsberg kommunes
forslag til ny byplan som nå er ute på høring.

………………………………………………………………………………………………….

Send oss gjerne din støtteerklæring via e-post til formann@tonsberg-roklub.no eller returner til
utsender av denne e-posten.
Adresse: Kanalveien 8, PB 121 3101 Tønsberg

