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Plansmien som starter 
opp 3. november 
kan bli viktig for 
fremtidens Kleppestø. 
Det håper i alle fall 
stedsaktivist Erling 
Okkenhaug. 

Jan Erik Storebø
jan.erik@av-avis.no

Mandag kveld besøkte han Ask-
øy videregående skole. Anled-
ningen var folkemøte om fremti-
dens Kleppestø hvor Okkenhaug 
var invitert som foredragsholder 
og gjest. Han har vært i 40 byer 
i Norge og holdt foredrag om re-
spektfull stedsutvikling. Under 
foredraget viste han til utallige 
eksempler på hvor det ofte går 
galt med utvikling av småbyer 
og tettsteder.
Okkenhaug er klar på at gigan-

tiske bygg som bryter med det 
som er der fra før ikke er den rik-
tige fremgangsmåten. Nå opp-
fordrer han askøyværingene til 
å engasjere seg. 

– Still kritiske spørsmål 
– Vi må heller fokusere på små-
byen Kleppestø som et troverdig 
sted. Slik utbyggingen på Klep-
pestø er ønsket vil det bli en 
godtepose for utbyggerne. Vi er 
alle enige om at det må skje noe, 
men det må være visuelt riktig. 

Han mener den kommende 
plansmien bør få flest mulig til 
å engasjere seg.

– Fremover må dere skape en 
følelse av at dere blir hørt og at 
dette ikke er forhåndsbestemt, 
sier han, og fortsetter:

– Innflytelse mobiliserer til 
innsatsvilje og deltagelse ska-
per tilhørighet. Det er nå som 
plansmien starter at dere må 
våkne. Det er nå dere har mulig-
het til å påvirke. Dere må sørge 
for å stille kritiske spørsmål, det 

er ingen andre som gjør det.

Slik blir plansmien  
Etter at Okkenhaug var ferdig 
med foredraget ble det åpnet 
for innspill fra salen. Mange 
av de godt over 100 fremmøtte 
var opptatt av den kommende 
plansmien. Flere etterlyste mer 
informasjon, noe som også ble 
gitt av Lina Marie Ørnehaug fra 
Norconsult. 

Ørnehaug fortalte at plansmi-
en har oppstart med seminar i 
Erdal kirke tirsdag i neste uke og 
varer helt frem til 26. november. 
Programmet er allerede spikret 
og inneholder en rekke samlin-
ger. På agendaen står blant an-
net ungdomsverksted i Huset på 
Florvåg, dialogmøte med næ-
ringsliv, utbyggere, grunneiere, 
velforeninger, lag, offentlige or-
ganisasjoner med mer. 

Avklaringsmøte skal gjen-
nomføres en uke før plansmien 
avsluttes. 

– Vi har valgt å kalle samlin-

gene for verksteder. Vi håper på 
stort engasjement fra flest mu-
lig. Her handler det om å utfor-
dre og være fremoverlent, sier 
Ørnehaug som også understre-
ket at det ligger utfyllende infor-
masjon tilgjengelig om steder og 
tidspunkt på Askøy kommune 
sine hjemmesider.

Imponert 
En av de fremmøtte, Stian Nil-
sen, valgte å ta ordet etter fore-
draget til Okkenhaug. Han var 
imponert over hva han hørte. 

– Du har sagt veldig mye bra 
og vist oss mange steder hvor 
det har gått veldig galt. Plass et-
ter plass er rasert av disse store 
bygningene. Jeg tenker at det 
burde være flere politikere her 
for å høre på de kloke ordene du 
kommer med. 

Blant politikerne som hadde 
tatt turen var varaordfører Bård 
Espelid (Askøylisten). Flere av 
hans partikollegaer var også 
å se på møtet, i tillegg til Arild 

Raftevoll fra Venstre. 
Kleppestø vel hadde tatt ini-

tiativ til samlingen. Leder i for-
eningen, Torunn Selberg, mener 
møtet blir verdifullt for fortset-
telsen. 

– Okkenhaug hadde erfarin-
ger og synspunkter som er ver-
difullt å ta med seg. Vi fikk se 
det som skal skje på Kleppestø 
i en større sammenheng, noe 
jeg mener er veldig viktig. Erfa-
ringer fra andre steder er noe vi 
kan dra nytte av. 

Nå er hun opptatt av å få til 
noe bra på Kleppestø. 

– Når du kommer til Kleppestø 
i dag ser en bare en steinhaug 
og parkerte biler. Det er viktig 
å skape et sted som folk her kan 
identifisere seg med, og det må 
ikke bli for massivt. Jeg ser frem 
til plansmien. Den bør gi et godt 
utgangspunkt for hvordan frem-
tidens Kleppestø blir seende ut.

Plansmien kan bli avgjørende
KOM TIL ASKØY: Erling 
Okkenhaug holdt fore-
drag på Askøy videregå-
ende skole. 
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Askøybrua var stengt i 
nesten to timer mandag 
ettermiddag. Det skapte 
lange køer i rushtiden.

Jan Erik Storebø og                   Anne Jo 
Lexander
redaksjonen@av-avis.no

Askøybrua ble stengt rundt 
klokken halv tre mandag. 

– Det er et felt som skal være 
stengt, politiet dirigerer trafik-
ken forbi så godt de kan, uttalte 
Nina Heggernes, trafikkopera-
tør ved Statens vegvesen klok-
ken 15.00.

– Køen står nå opp på Pudde-
fjordsbroen og inn mot Dams-
gårdstunnelen. For de som skal 
i retning Askøy og Sotra er det 
lange køer. Jeg har også fått te-
lefon om at det står stille i Bjør-

geveien. Her må folk smøre seg 
med tålmodighet, sa Heggernes. 

Klokken 16.09 meldte politiet 
på Twitter at politiet var i ferd 
med å åpne for normal ferd-
sel. Likevel tok det flere timer 
før trafikken gikk som normalt 
igjen på bysiden. 

Askøybrua var stengt i to timer 

LANGE KØER: Bilene stod i stampe etter stengingen av Askøybrua mandag ettermiddag. 
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