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https://www.facebook.com/groups/326197600921380/
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Et hjertesukk fra en lokal pådriver og stedsaktivist: Nina E. Steinkopf
Mer enn 80 personer har brukt masse tid og ressurser på å gi innspill til
sentrumsplanen ved å delta på såkalte gjestebud.
Nå har Kommuneplanutvalget lagt frem et forslag om å bygge en rekke store blokker
på 5-6 etasjer på torget.
Rådmannen hevder at det er i tråd med innbyggernes ønsker, at tegningene er MADarkitektenes tolkning av innspillene fra gjestebudene. Det er blank løgn. Tegningene
er et bestillingsverk fra rådmannen. Og rådmannen har allerede sikret vedtak av
«sambrukshuset» gjennom budsjettforslaget.
Kommunens rapport med oppsummering fra gjestebudene utelater hva folk faktisk
ønsker for parken og torget:
Overbygde gangstier opp til Handelslaget, innglassede utekafeer, lekepark for
ungdom i alle aldre med ballbinge, sandvolleybane, skatepark, klatrestativ,
aktivitetsløype, lekeapparater som kunst, kunst som lekeapparater, sittegrupper,
lysthus og grillhytter, bedre belysning, en grønn lunge med flotte trær og fargerike
busker, åpne opp og lage gangstier langs bekken, en scene til bruk ved konserter og
andre arrangement, trapper/amfi, torghandel og bondens marked, et naturlig
samlingspunkt med universell utforming, lett tilgjengelig for alle. En rød tråd blant alle
forslagene er å gjøre området rundt torget bilfritt og dermed større.
Innspillene fra gjestebudene ligger offentlig tilgjengelig på nettet:
https://www.ha.no/…/binder_bygningsmiljoe_og_moeteplassar.p…
All entusiasme og alt arbeidet som er lagt ned er bortkastet og innbyggerne har ikke
hatt en reell påvirkning slik loven krever.
Store deler av parken og torget forsvinner og ett av argumentene er at området ikke
brukes så ofte. Det er et dårlig argument fordi området pr. i dag er dårlig tilrettelagt.
Hadde innbyggernes ønsker blitt tatt til etterretning så hadde området vært i bruk
hele tiden. Det ser vi f.eks. nå under Nærbø-dagene. I år var det for lite plass til alle
teltene og aktivitetene. Sandvolley-banen ble brukt fra tidlig morgen til seint på kveld
så lenge den lå der. Det er ikke alle unge på Nærbø som spiller håndball eller fotball i
Loen.
De aller fleste store sentrumsbyggene har fått dispensasjon fra kravet om
uteoppholdsareal. Det har de fått med begrunnelse av nærhet til parken ved torget.
De store byggene i Jadarveien har ikke felles uteoppholdsareal i det hele tatt.
Nå fjernes store deler av parken og folk blir forledet til å tro at det gjøres i tråd med
innspillene fra gjestebudene.
I Kommuneplanutvalgets utredning (s.32) står at «i sjølve sentrum er det få grøne
område, bortsett frå parken ved torget.»
Hvor mange kvadratmeter friområde mister Nærbøs befolkning når det skal bygges
på parken på torget?

