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FORORD
FORORD
I miljøbyprosjektet er det utarbeidet mål og
retningslinjer for utvikling av gode lokalsamfunn i
Fredrikstad. Det gode lokalsamfunn kan karakteriseres
således:
•

•

•
•

•

•

•
•

Offentlig og privat service til dekning av
folks hverdagsbehov finnes i gang-/ sykkel
avstand fra bolig.
Barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt,
og har en funksjon som sosialt møtested for
hele lokalsamfunnet.
Alle aldersgrupper har et sosialt møtested i
lokalsamfunnet.
Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer
finnes internt, samtidig som adkomst til
større tur- og rekreasjonsområder er sikret
via gang-/sykkelveier.
Lokalsamfunnet har forøvrig et sammenhengende gang- og sykkelveinett som for
binder boliger, tjenester og nære friområder.
Lokalsamfunnet har en balansert befolkningssammensetning og et stabilt sosialt
miljø.
Beboerne kjenner tilhørighet til og kan delta
i utviklingen av sitt lokalsamfunn.
Ressursbruken er minimerende. Areal- og
energiforbruk pr. innbygger bør være synkende.

I vårt miljøbyprogram om lokalsamfunn har vi
beskrevet som et av målene mot år 2000 å gjennomføre
et nærmiljøprosjekt med realisering av ulike miljømål

for et område.
Prosjektet skal ha som siktemål å utvikle et område i pakt
med de mål og anbefalinger som er utarbeidet for
lokalsamfunnene. Prosjektet må være mangfoldig og ha
et helhetlig perspektiv, og det må legges til rette for en
best mulig deltagelse fra lokalbefolkningen. Det er
forutsatt at prosjektet gjennomføres på en slik måte at
resultatene kan evalueres.
Som prosjektområde er valgt Østsiden, med bakgrunn i
mange pågående prosjekter i dette området. De fleste av
disse enkeltprosjektene kan videreføres gjennom dette
prosjektet og sees i en helhetlig sammenheng.
De sentrale lokalsamfunn for prosjektet er Torp,
Sellebakk, Nabbetorp / Lundheim og Begby.

blir samhandling og samspill mellom den offentlige og
private innsats.
I et bærekraftig samfunn er transportbehov og
ressursbruk redusert til et minimum. Dette innebærer at
folk må få dekket flest mulig av sine behov i
lokalsamfunnet.
Bærekraftbegrepet inneholder en spesiell omtanke for
kommende generasjoner.
En langsiktig planlegging vil ha oppvekstmiljøet som
sentralt innsatsområde. Hva vi klarer å overbringe av
livskvalitet og holdninger til våre barn, vil være
avgjørende for samfunnets bærekraft. Et trygt og
levende lokalsamfunn er en ressurs for framtidige
slekter.

Lokalsamfunnet er arenaen for folks hverdagsliv og har
således stor betydning for trivsel, utfoldelse, kultur og
identitet. Lokalsamfunnet er det viktigste innsatsområdet
for å få til en dreining mot større bærekraft.
Miljøproblemene har etterhvert endret karakter, og er i
stadig større grad knyttet til vår livsstil og levestandard.
Måten vi innretter hverdagslivet på har stor betydning for
samfunnets totale ressursbruk. Lokalsamfunnet er stedet
hvor miljøpolitikken skal realiseres - arenaen for den
lokale handling.
Måten vi lever på i samvær med andre mennesker og
våre muligheter for å være deltagende i
samfunnsutviklingen, er viktig for vår trivsel. Historisk
tilknytning, kulturell forankring, identitet, trygghet,
stabilitet, utfordringer, selvrealisering, helse og sosiale
relasjoner er viktige stikkord for kvaliteten på det livet vi
lever.
Folkelig deltagelse i plan- og beslutningsprosesser er en
forutsetning for den lokale bærekraft. Folk må føle
ansvar for sin egen situasjon, sitt nærmiljø og sine
naboer, og engasjere seg i arbeidet for fellesskapets
beste. Et viktig tema i dreiningen mot større bærekraft

Østsiden-prosjektet er beregnet gjennomført i perioden
1995 - 1997. Nærmiljøprosjektet Nabbetorp/Lundheim
er andre trinn i et program hvor også Sellebakk og
Begby skal analyseres. Torp-prosjektet som var første
trinn i programmet fikk sin stedsanalyse og
miljøtiltaksplan i 1995.
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HISTORISK UTVIKLING

HISTORISK UTVIKLING

1800 - 1910.

Før 1700.

Fra 1814 styrte løytant Ebbesen teglverket. I 1825 ble
det gitt tillatelse til å bruke slaver på teglverket. Med 8
arbeidere i 1820 lå produksjonen på 100.000 stein årlig.
P.g.a. økonomiske problemer var det et opphold i produksjonen midt på 20-tallet. Utover i 1830-årene ble
imidlertid produksjonen god forretning.

Nabbetorp hadde tilhørt Alv Erlingson og var ved
midten av1400-årene i den svenske adelsætten Hjernes
eie.
Som bymarker ble landbruksarealene betegnet som “de
beste gårder i sognet”. I 1606 ble Nabbetorp fordelt
mellom 5 husmenn som til gjengjeld ydet en pengeavgift og noen dagers pliktarbeid til borgermesteren.
Den første teglovnen ble bygget på Nabbetorp allerede
i 1673.
1700 - 1800.
Like etter 1700 tallet ble det anlagt en medisinsk urtehage på Nabbetorp (apoteker Cramer) like i nærheten
av Narnte. I 1739 ble det gitt kongelig bevilgning på at
urtehagen alltid skulle følge apoteket. I forbindelse med
planen om festningsutvidelse ble det anlagt teglverk i
1737 der den gamle teglovnen fra festnings-byggingens
første tid hadde stått. Dette var et militært foretagende
- Kongens teglverk (tegning av teglverket s. 371 i
byhistorien).

Flere teglverk ble etablert utover 1800 tallet, bl.a.
Sorgenfri teglverk (1849) og Øvre Nabbetorp teglverk
(1851).
Etter at sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1859 åpnet
det for oppføring av dampsager uavhengig av fossekraft. Det kom flere dampsager oppover langs elva. Byhistorien beskriver lenser ved Nabbetorp på begge sider
av elva rundt 1844.

HISTORISK UTVIKLING

STEDSANALYSE

På slutten av 1800-tallet og rundt århundreskiftet ble
også annen virksomhet etablert i området. Nabbetorp
mekaniske verksted ble opprettet i 1896. I 1909 var det
fabrikasjon av motorer her. Fredrikstad Træmelfabrikk
ble etablert i 1906. Det ble produsert tremel av sagflis.
1910.
I 1910 vedtok bystyret en reguleringsplan for Østsiden
som også omfattet hele Nabbetorpområdet og
Lundheim. Ambisjonene og troen på en sterk utvikling
var stor. Det kan vi lese av plankartet hvor alt areal var
regulert til utbyggingsformål i form av en detaljert
kvartals-regulering. Av gamle kartgrunnlag går det
fram at rundt 50 boliger var oppført på dette tidspunkt.

1910
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HISTORISK UTVIKLING

1910 - 1963.

1963 - 96.

Nabbetorpområdet vokste jevnt fra før århundreskiftet
og 40 - 50 år fremover. Den bebyggelsen som ble etablert lå i det alt vesentlige langs det gamle veisystemet
på Sindingberget. Fremtidstroen fra regulerings-planen
i 1910 viste seg etterhvert å være for optimistisk. Areal
på slettelandet (jordbruks-arealene) ble først tatt i bruk
ved en regulering i 1946 (Sindingsvei/Galtungsvei).
Dette var før utbygging på Lundheimområdet

På slutten av 60-tallet er utbyggingen preget av blokkbebyggelse og ennå sterkere utnytting av arealene
(Haugsten) “i tidens ånd”. En utbygging i tidens ånd
kan man vel også si om reguleringen av Løkkeberg
(1987) hvor man tar i bruk åkerholmen (bygger ikke på
jordbruksareal) og legger ut eneboligtomter slik vi
kjenner de i dag hvor husenes orientering er styrt av
terrengtilpassing og adkomstforhold.

Flere reguleringsplaner i 1951 - 53 - 62 og 63 satte fart
på utbyggingen etter krigen (Lundheimområdet). Dette
var regulerings-planer med en stram intern organisasjon. Utbyggingsmønsteret gjenspeiler også klart funksjonalistiske planleggingsteorier som var sterkt framme
på denne tiden.

I 1987 reguleres også et industriområde ved Søndre
Dam. Kun én bygning er oppført etter denne planen.

1963
Status på utbygging inntil 1963

1995
Dagens situasjon

HISTORISK UTVIKLING

STEDSANALYSE
Professor Sverre Pedersens plan fra 1927.
Professor Sverre Pedersen ved arkitekt-avdelingen på
NTH ble midt i 1920-årene engasjert for å lage byplan
for Fredrikstad og deler av Glemmen. Planen ble gjeldende fra 1929.
På Østsiden hvor det var mye jomfruelig mark kommer
tidens byplanidealer klart frem. Store akser med bevisste fondmotiver og sammenhengende parkdrag
dominerer planen. Stramme plassdannelser i knutepunkter. Ett “storslått” grep. Lundheim, Kongsten
Haveby og området ved Denofa/Titan er bygd ut etter
planen. Her ser en fremdeles tydelig veisystemet og
grøntarealene.
Planen hadde vedtekter om arealbruk, bebyggelsens
utforming og materialbruk.
Planen var svært framsynt sett på bakgrunn av at bilismen bare var i sin spede begynnelse.
Utbygginger etter planen ble først igangsatt etter
krigen. Boligkoperasjonen har spilt en dominerende
rolle i utbyggingen på Lundheim i etterkrigsårene.
Pedersenplanen var gjeldende utbyggingsplan helt fram
mot 1965. Desverre har senere planlegging neglisjert
Pedersenplanen istedet for å ta opp dens viktige elementer.
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Næringsliv, arbeid, befolkning.
Nabbetorp har vært og er et arbeiderstrøk. Allerede før
1860 var det to teglverk på Nabbetorp og ett på
Sorgenfri. Rundt 1860 kom Elverhøy teglverk og
utover i 1870 var det stor økning i virksomheten. Mens
det i 1860 ble produsert 3 mill. teglstein i området økte
dette til 9 mill. i 1881 og 160 mill. stein i 1897.
Fredrikstads industrielle historie starter i 1860.
Sagbrukspriviligene ble opphevet. Det åpnet for unge,
driftige gründere. Fra trelastbyen Drammen kom bl.a.
Galtung som startet Fredrikstad Dampsag (Galtungsaga) og Capjon som startet Narnte bruk (Capjonsaga).
Teglverkene slo seg etterhvert sammen til A.S.
Fredrikstad Forenede Teglverker (1909). 11 -1200
mann arbeidet i denne virksomheten som gikk opp og
ned i forhold til byggeaktiviteten. Arbeidet var sesongbetont. På vinterene var det lite arbeid.
Både teglverkene og sagbrukene trakk arbeidsfolk inn
fra landsbygda og også fra Sverige. Det var store problemer med å skaffe husrom. Brukseierne og delvis

Det norske Cheviotspinderi

NÆRINGSLIV, ARBEID, BEFOLKNING, BOLIG
kommunen fikk lagt ut tomter og folk etablerte seg
etterhvert i området.
En vanlig hustype var to rom og kjøkken, delt av to
arbeiderfamilier. De første husene ble i stor grad bygget
av leire og korte avskårne plankebiter (murknubb).
Både bebyggelsen på Sindingberget og Sorgenfri har
hus fra denne perioden.
Trelastvirksomheten gav knoppskyting og grunlag for
annen industri som mekanisk og kjemisk industri.
Nabbetorp Mekaniske verksted ble startet i 1896. Dette
sammen med Det norske Cheviotspinneri og Unger
Fabrikker har rekruttert mye arbeidsfolk fra Nabbetorp.
Fram mot siste verdenskrig økte bolignøden. Under
krigen var den på mange måter fortrengt, og meldte seg
med stor tyngde umiddelbart etterpå. Det ble derfor
igangsatt store utbyggingsprosjekter i offentlig regi.
Boligkooperasjonen og Husbanken ble svært viktige
redskap i slike utbygginger. Lundheimområdet er et
typisk eksempel på dette. Framtidsoptimismen var stor
og den nye tids idealer med mye lys og luft rundt
boligene krevde store åpne arealer.

Aktieselskapet Nabbetorp Mek. Verksted

Boligene fremsto som moderne og praktiske 2, 4 og 8mannsboliger. Lundheimområdet ble fyllt opp av unge
familier med 2 - 3 barn. Mange av de opprinnelige beboerne har flyttet ut til eneboliger, men endel er blitt
boende. Etterhvert har alderssammensetningen blitt
mer blandet. Lundheim fremstår i dag som et godt
boligområde med beboere som føler sterk tilknytning
til sitt lokalområde. Nystartet egen velforening vitner
også om sterkt engasjement for eget bomiljø. Utfordringene og behovene er andre i dag enn da området var
nybygget. Den romslige planleggingen gir imidlertid
mange muligheter for å kunne legge tilrette for en høy
standard på barn og unges fysiske oppvekstmiljø i området.
På slutten av 60-årene, 10 - 15 år etter den store Lundheimutbyggingen, blir Haugsten bygget ut. En stor
blokk utbygging med 4-etasjes betongblokker. Beboermassen her har vært svært stabil og består i dag av mye
eldre mennesker.
De 30 siste årene har det vært lite bygging i området.
Idealene endret seg og folk ville heller bygge eneboliger ute i naturen. Elvesletta fremsto ikke som
attraktivt nok samtidig som restriktiv jordbrukspolitikk
trådte i kraft. I 80-årene får vi den nyere tids eksempel
på boligutbygging i området.Åkerholmen på Løkkeberg blir bygget ut med eneboliger. Med en klar fysisk
avgrensing føler beboerne et eget fellesskap. Lokalinteressene gjenspeiler seg også her i egen velforening.

SKOLE, KULTUR

STEDSANALYSE

Skole og kultur.
Den første skolen på Nabbetorp ble startet i 1877 ved at
man leide seg inn i Sindings hus på øvre Nabbetorp. I
1882 kjøpte kommunen bygningen til skole og i 1893
bygges en ny ved siden av den gamle. Dette var skole
helt fram til 1970 da ny skole blir bygget.
Skolen, barnehagen og fritidsklubben fremstår i dag
som et sterkt nærmiljøsenter for alle boligområdene i
skolekretsen. Det arbeides aktivt med å forsterke dette
gjennom aktiviteter og fysisk opprusting av skoleområdet.
Boboerne i området har vært vant til en hard hverdag og
til at de måtte sloss for å få det bedre materielt. Arbeiderbevegelsen, fagbevegelesen og avholdsbevegelsen har derfor stått sterkt. Norges Kommunistiske Parti
hadde en av sine sterke områder her.
Idrettslaget ble stiftet rundt 1935. Østsiden Idrettslag
har alltid drevet bra rekrutterigsarbeid og vært en svært
viktig sosial møteplass i lokalsamfunnet. De driver
også idrett på høyt nivå. I 1960 var de blandt de 20
beste fotball-lagene i landet med 3 - 4 landslagsutøvere.
Skole, idrettslag og foreningsliv spiller en viktig rolle i
området og ser ut til å ha integrert befolkningsveksten i
området bra.

Lundheimmotiver fra et privat
fotoalbum fra slutten av 50-tallet
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GRØNTSTRUKTUR
-

NATUR OG LANDSKAP
-

Viktige hovedtrekk i grønnstrukturen.

Helt fra Moumbekken til Gansrødbukta går det et
åpent daldrag som bl.a. bidrar til å gi byggeområdene (“landsbyene”) en klar avgrensing mot
øst. Behovet for fysisk ferdsel i forbindelse med
turvei/friluftsformål går i stor grad på tvers av dette
draget mot marka.
-

Verdifullt kulturlandskap.
Jordbruksarealet mellom Sarpsborgsveien og
Nabbetorp inkludert åkerholmene ved Gudeberg
kan karakteriseres som meget verdifullt kulturlandskap. På den annen side merker vi oss “Jordpolitisk
arealvurdering” (JAV) som signaliserer en mindre
streng holdning til å bevare jordbruksarealene .
Karakteristikken er her :
(“begrenset interesse for tradisjonell landbruksproduksjon”).

-

-

Elveskog/våtmark.
Elveskog og brakkarealene i området ved tidligere
Narnte bruk er av stor verdi. Glommastien passerer gjennom dette området. Dette er en del av
Glommastien med stor attraktivitet.

Parkområder.
Parkanleggene i den åpne Lundheim-bebyggelsen
er et resultat av de reguleringsprinsipper og
holdninger som rådet i 20 - 50 - årene. Arealene er
verdifulle som lekeområder/ballplasser m.v. Det
er store muligheter til å utvikle disse områdene fra
det litt ødselige inntrykket det gir i dag til mer
attraktive og funsjonelle arealer.

Tre - fire områder utpeker seg som spesielt viktige.
Det er Haugsten, åkerholmene ved Gudeberg,
trerekkene ved innfarten til Nabbetorp fra sør og et
område ved Narnte, sør for Galtungveien.

Nabbetorp føyer seg inn i mønsteret av “landsbyer” på Østsiden som ligger på lokale høydedrag.
Dette gir en klar forankring i landskapet og en
relativt klar beskrivelse av hvor tettstedet begynner
og slutter. I motsetning til Torp har man imidlertid
på Nabbetorp / Lundheim i større grad tatt i bruk
slettelandskapet mellom åkerholmene til utbyggingsformål. Bebyggelsen på slettelandet er
kommet etter 1945.

Markerte landskapsformer.

-

Idrettsanlegg.
Viktige anlegg mellom klubbhus og skole og sør
for fritidsklubben (aktivitetshuset) hvor det er
grusbane. Her er det også treningsfelt for travhester.

Damområdene sørøst for Enggata er våtmarksområder av stor verdi både i en større sammenheng og lokalt. Området har dessuten en kulturhistorisk verdi med sine spor etter den første teglverksdriften.

Hele området rundt og på skolearealene bør kunne
være gjenstand for forbedring og utvikling.
Store gress-sletter i Lundheimområdet brukes
også til ballspill.

Vi merker oss den konflikt som ligger i at deler av
dette er regulert til industriformål i reguleringsplan
fra 1987.
Nabbetorp skole har gjennomført en registrering
av dyre- og plantelivet i den såkalte «Søndre
Grav». Nærmere beskrivelse av dette på slutten av
rapporten.

Lekeplasser m.v.
Diverse mer eller mindre offisielle lekeplasser bør
gjennomgås og vurderes i sammenheng og i forhold til nye krav (RPR) til barns oppvekstmiljø.

-

Store trær, alléer.
Viktige innslag i det fysiske miljøet. Større
bevissthet rundt disse kvalitetene bør tilstrebes.
Sikring og nyplanting må vurderes.

NATUR OG LANDSKAP
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11

12

STEDSANALYSE
OVERORDNENDE
ELEMENTER

BEBYGGELSENS ORGANISERING
STRUKTURELLE

Primære elementer
Med primære elementer menes overordnede elementer
som har preget stedets fysiske utvikling.
Det kan være reguleringsplaner, eiendomsgrenser,
hendelser eller fysiske elementer.
Topografi
Topografien på Nabbetorp har styrt og begrenset utbyggingen. Bratt skråning mot vest gir sammenhengende
ubebygde arealer som skiller de flate industriområdene
langs elva mot boligbebyggelsen.
Kommunikasjonslinjer
Gamle ferdselsårer er basis for Nabbetorps bebyggelsesstruktur og utvikling.

Gudeberg næringsområde reguleringsplan 1987.

Styrende planer
Reguleringsplanen fra 1920. Professor Pedersens plan
fra 1927 og reguleringsplaner bygget på denne fra 1946
og fremover har vært styrende for utviklingen, spesielt
på Lundheim.

Lundheim reguleringsplan 1951.

BEBYGGELSENS ORGANISERING
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BEBYGGELSENS ORGANISERING

BEBYGGELSESSTRUKTUR

Tegnforklaring:

Bebyggelsesstrukturen gjenspeiler forskjellige tidsepoker. De forskjellige strukturene vil være et resultat
av delvis funksjonelle og kulturelle betingelser og delvis styrende planer og enkelte byggesaker.

PUNKTMESSIG BEBYGGELSE

En struktur kan karakteriseres av:
-

Bebyggelsens organisering i forhold til
terreng, ferdsselsårer, elva osv.
Bebyggelsens interne ordensprinsipp.
Hvilke byrom/gaterom bebyggelsen
danner.
Om bebyggelsen bestemmer akser eller
følger andre geometriske systemer.

Bygning med henvendelse til flere sider.
Frittliggende.
Sammensatt punkt.
Bygningsgruppe med flere enheter.

LINEÆR ORGANISERT BEBYGGELSE
Gaterelatert bebyggelse med klar
henvendelse mot gate.
Frittliggende enkeltbygg som er
organisert langs vei.

OMRÅDER UTBYGGET ETTER ANDRE PLANMØNSTRE
Feltutbygging med intern organisering.
Reguleringsplaner fra 1951 og 1953.
Delvis flerfamiliehus. Terrengtilpasset.
Feltutbygging med intern organisering med en
viss fleksibilitet.
Reguleringsplaner fra 1986 - 87
og delvis 1962 (Enggata).
Gaterelatert bebyggelse

Feltutbygging med intern organisering.
Delvis blokkbebyggelse.
Reguleringsplaner fra 1963/1969

BEBYGGELSE ORGANISERT I FORHOLD TIL TOPOLOGISKE
PRINSIPPER (UTEROM)
Feltutbygging med intern organisering
Forskjellige deler av Nabbetorp/Lundheim har ulike bebyggelsesstrukturer. Det vil si at
bebyggelsen er organisert på ulike måter og etter varierende ordensprinsipper.

Plassorganisert bebyggelse.

BEBYGGELSENS ORGANISERING
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KULTURMINNEVERN
Kulturminner og landemerker
Kulturminner er definert slik i § 2 i lov om kulturminner:
“Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.”
Områdene representerer:
-

kunnskapsverdier
opplevelsesverdier
bruksverdier

Nabbetorp gård

Eksempler på kulturminner:
-

-

-

-

-

-

Nabbetorp hovedgård har sentral betydning
i lokalhistorien. Også landemerke og viktig
innfallsport til Nabbetorp.
Hele det sentrale Nabbetorp er sikret som
kulturminne gjennom regulering til
spesialområde bevaring.
Områdene ved Narnte bruk er et viktig
kulturmiljø både i form av
kunnskapsverdier og opplevelsesverdier.
Løkkeberg gård er fraflyttet, men representerer tradisjonell landbruksproduksjon og
bidrar til kulturmiljøet.
Trafoen mellom Nabbetorpveien og
Narntegata og noen eksisterende brannhydranter bør tas vare på.
Fragmenter av den store Pedersensplanen for
Lundheim fra 1927.

Innfarten til Nabbetorp fra sør

KULTURMINNEVERN

STEDSANALYSE
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BYGNINGER

BYGNINGSHISTORIE OG STILHISTORIE
Klassisisme
Klassisismen i Norge knyttes til perioen 1780 - 1810. Som navnet antyder
er det de klassiske forbildene som gjentas i denne perioden. Noe typisk
eksempel på dette finner vi ikke på Nabbetorp. Vi kan anta at hovedbygningen på Nabbetorp gård , som brant i 1825 , var en klassisistisk bygning. Sidebygningen som ennå står, er et godt eksempel på de stilrene,
enkle og nøkterne husene som ble bygget under klassisismen i
Oslofjordområdet.
Empire
Empirestilen er en videreføring av klassisismen og knyttes til Napoleons
keiserdømme. I Norge dreier det seg om tidsepoken 1805 - 1835. Den
gjenreiste hovedbygningen på Nabbetorp gård med mansardtak og
empirevinduer er et godt eksempel på bebyggelse fra denne perioden eller
senempireperioden som strakk seg helt fram til 1870.
Sveitserstilen
Sveitserstilen i Norge knyttes til perioen 1840 -1920. Dette faller sammen
i tid med den perioden bebyggelsen på Nabbetorp vokser fram. Først
langs Nabbetorpveien, men etterhvert også langs parallellgatene over
Nabbetorpberget (Sindingberget).

Sidebygning Nabbetorp gård

Propagandaen for sveitserstilen var sterk i perioden rundt århundreskiftet.
En svært stor del av den eldre bebyggelsen på Nabbetorp bærer sterkt
preg av sveitserstilen selv om mange hus er ombygget eller fasadeutstyr
er fjernet eller endret.
Sveitserstilen kjennetegnes med rik detaljering. Saltak med store takutstikk på gavlveggen og langvegger er vanlige. Sperreføtter og bjelkeender
er synlige og har dekorasjoner og utskjæringer. Høvlet, pløyd staffpanel
er det vanligste. Korsdelte vinduer er typiske. Innføringen av dampteknologi etter 1859 hadde stor betydning for utviklingen av sveitserstilen.
Noen få av de mange opprinnelige sveitserhus står fortsatt med originale
detaljer og utsmykkinger i behold. Disse kan stå som eksempler for
restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter og bør tas godt vare på.

Typisk sveitserhus i original stand

BYGNINGER

STEDSANALYSE

Historismen
I murarkitekturen fra tiden rundt århundeskiftet er det
historismen som preger bygningene. Et artig og spesielt eksempel på dette er transformatorkiosken ved lekeplassen mellom Nabbetorpveien og Narntegata.

Ombygde hus, byggeskikk.
Uheldig ombygging, uharmoniske vindusløsninger,
uheldige fasadematerialer og fasadedetaljer er
dessverre vanlig. Dette problemet deler Nabbetorp
med mange andre tettsteder. Bevisstgjøring og informasjon overfor befolkningen er viktige tiltak for å påvirke til en bedre byggeskikk.

Jugend
Jugendstilen avløser etterhvert sveitserstilen og historismen. Smårutete vinduer i øvre vindusfag er typisk.
Det er små takutstikk. Pløyd, liggende panel med
enkle profiler blir vanlige. Det er få eksempler i området. Menighetshuset Effata som nå er kledd med eternitplater preges endel av jugendstilen (vinduer bl.a.).
Funksjonalismen
Årene 1925 til 1927 markerer funksjonalismens
gjennombrudd i Norge. Typiske kjennetegn på trehusene, som var panelte reisverkshus, er valmede eller
flate tak, store vindusflater uten sprosser, vindusbånd
og kubiske sammenstillinger av volumer og flater.
Losje St. Hans preges f.eks. av funkisstilen.

Trafo med historisk forbilde

Også etterkrigsbebyggelsen på Lundheim har fått
redusert arkitektonisk kvalitet ved utskifting av bygningsdeler og ved vedlikehold de siste årene. De karakteristiske funkisvinduene er skiftet ut med brunbeisede,
hele Husmorvinduer. Balkongene er utvidet og frodige
fargesettinger er erstattet med en dvask, utflytende
pastellaktig fargesetting. Sist men ikke minst er takene
med de flotte teglsteinene fra Narnte erstattet med enstonige sorte betongtakstener. Sorte takrenner og beslag
går som sørgerenner. Her ligger en stor oppgave i å
gjenreise forståelsen for kvaliteten i etterkrigsarkitekturen.

Funksjonalismen i planleggingen preger forøvrig
Lundheimområdet svært mye. Den storslåtte planen for
Østsiden fra Lundheim og ned forbi Kongsten kom
nettopp i 1927 ved funksjonalismens gjennombrudd.
Gjenreising og Husbank
Utbyggingen etter Pedersen-planen på Lundheim
skyter først fart etter krigen når bolignøden meldte seg
med full tyngde. Det ble igangsatt store utbyggingsprosjekter i offentlig regi (forsyningsnemndene).
Bygningsstilen preges av funksjonalismen, men også
ferdighustyper av svensk opprinnelse og svenske
forbilder i to- og firemannsboliger er vanlige i den
sosiale boligbyggingen. Tømmermannspanel og tofags
funkisvinduer preger arkitekturen.

Jugendinnslag

Funkis, Losje St. Hans
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SKOLEPROSJEKTET
Skolen og barnehagen har vært sterkt engasjert i
arbeidet med stedsanalysen. Dette har skjedd gjennom
aktiv deltagelse i alle prosjektmøter, men ikke minst
gjennom den måten barna har vært aktive deltagere i
registreringsarbeidet på. Som del av et undervisningsopplegg har barna registrert og tegnet inn på kart eget
gang- og sykkelveimønster, foreldrenes kjøremønster,
lekeområder, snarveier og utrygge / farlige punkter osv.

Geodataavdelingen i kommunen har bearbeidet noe av
dette materialet til en god lesbar grafisk form. Alt
materiale fra skoleprosjektet har ligget under som
grunnlag for den oppsummeringen som er gitt i
kapitelet “Prinsipper for framtidig utvikling på
Nabbetorp / Lundheim”.

Foruten at denne medvirkningen fra barnas side er av
stor nytte i nærmiljøprosjektet, finnes det en hel rekke
gode pedagogiske poenger skolen kan trekke veksler på
og integrere i undervisningsopplegget for mange av
fagene. Kartforståelse og forståelse av sitt eget lokalmiljø er bare to sider av det.

Oppsummering av barnas registrering av
lekeområder

Oppsummering av barnas registrering av farlige og
utrygge punkter

BEBOERMEDVIRKNING
De tre velforeningene, Nabbetorp, Lundheim og
Løkkeberg har også medvirket aktivt i prosessen. Hver
av foreningene har hatt en representant i prosjektgruppen og spilt en viktig rolle i møtene. Velforeningene har foruten å uttale seg til konsulentenes innspill og forslag også kommet med egne forslag til tiltak.
Mange av disse er innarbeidet i det fremtidsbildet som
sluttproduktet “utkast til kommunedelplan” illustrerer.
Spørreundersøkelser og åpne allmøter har vist et stort
engesjement fra beboernes side. Disse har også avdekket noe interessekonflikter og forskjellige prioriteringer
mellom velforeningene.
Spesielt Lundheim velforening har vært svært aktiv og
utarbeidet et omfattende materiale. Naturlig nok er
Lundheim-området satt i fokus her. Innspillene vil i sin
helhet følge rapporten som bilag.
Nærmiljøprosjektet er forøvrig den direkte foranledning for etablering av Lundheim velforening. Beboerne
på Lundheim så tidlig i prosessen nytten av å være
representert i prosjektet gjennom en velforening og en
valgt representant. Velforeningene vil også spille en
viktig rolle i det videre arbeidet med å gjennomføre
konkrete tiltak i nærmiljøet.

Diverse materialer fra medvirkningsprossesen
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PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING NABBETORP / LUNDHEIM
PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING
AREALBRUK
Prinsipper for framtidig utvikling på Nabbetorp/Lundheimområdet.
Ser man bort fra de arealene som idag er dyrket mark,
er utbyggingsmulighetene for boliger oppbrukt i og
med Løkkebergutbyggingen. Gudebergkollene bør,
som en konklusjon på stedsanalysen, ikke bebygges.
Fortettingsmulighetene er små.
“Jordpolitsk arealvurdering” (JAV) åpner imidlertid for
utnyttelse av jorbruksarealene ved å definere disse
som: “Begrenset interesse for tradisjonell landbruksproduksjon”. I dette ligger det spennende utvklingsmuligheter.
Nye boliger
Som boligtilbud for lokalbefolkningen og andre vil det
over en periode være et interessant potensiale i bruktmarkedet. Det gjelder spesielt Nabbetorp hvor mange
hus skriker etter unge tiltakslystne folk som vil etablere
seg i et spennende, særpreget lokalmiljø. Med god
faglig rådgivning vil dårlige hus kunne bli fullgode
boliger med sjel.
For å opprette et livskraftig lokalsamfunn er også
mulighetene for ny boligutbygging viktig. Tenker vi oss
Nabbetorp / Lundheim fram mot år 2025 vil det være
aktuelt å igangsette en gradvis utbygging av dagens
landbruksarealer. Et eksempel på første etappe i en slik
utbygging er illustrert i det fremtidsbildet vårt “utkast
til kommunedelplan” viser. For at området skal fremstå
som attraktivt ved fremtidig utbygging bør det gjennomføres en planmessig beplantning i god tid. Beplantningen bør ta utgangspunkt i et overordnet mønster
som illustrert.

En fremtidsrettet miljøvennlig boligutbygging med
vektlegging av økologiske prinsipper og tankegang må
styre en slik utbygging.
Nærmiljøsenter.
Gjennom et samarbeid mellom barnehage, skole og
fritidsklubb arbeides det allerede aktivt for å styrke
tilhøringheten til nærmiljøet. De fysiske forutsetninger
for dette må utvikles videre. Utgangspunktet er godt
med den lokaliseringen disse funksjonene har idag. For
å oppnå målet med å la senteret bli et hjerte i lokalmiljøet må uterommene rustes opp til å bli en stimulerende møteplass for alle aldersgrupper.
Nabbetorp Nærmiljøsenter har selv definert de viktigste
tiltakene slik:
-

Etablere felles utescene for musikk og teater.
Etablere en felles samlingsplass med grill.
Møblere uterommet med benker og beplantning.
Legge vekt på tiltak / anlegg i uterommet som
bidrar til sansemotorisk stimulering.

Brukerne av barnehage, skole og fritidsklubb omfatter i
dag 600 barn og unge fra 0 - 18 år. I tillegg kommer den
voksne befolkningen med velforeninger, idrettsklubb
osv. Idrettslagets anlegg rett ved skolen styrker
mulighetene for å videreutvikle et lokalt tyngdepunkt
her.
Detaljerte utomhusplaner for Nærmiljøsenteret er
allerede under utarbeidelse i henhold til viste forslag for
tiltak.

AREALBRUK
Senterdannelse.
I areal- og transportplanen for Nedre Glomma-regionen
(ATPNG) er Nabbetorp / Lundheim definert som
grendesenter.
Normen for dette er at området har:
-

Barnehage, barnepark, torg.
Forsamlingslokale, grendehus, idrettsplass.
Park / lekeplass, kollektivtilbud (min. 4./dag).
Dagligvare.

Nabbetorp / Lundheim ligner vel på mange måter mer
på et lokalsenter med barneskole, post, dagligvarehandel osv. Tenker vi oss en utvidet boligbygging på
lengre sikt vil denne karakteren forsterkes. Det kan
være fornuftig å reservere byggeområder for eventuelle
fremtidige senterfunksjoner. En naturlig plassering vil
være nær hovedtransportårene. Dette er jo også arealer
som er mindre egnet til boligbygging (støy m.v.).
Næringsutvikling.
Unger fabrikker utgjør tyngdepunktet i den lokale
næringsvirksomheten. Næringsområdenes beliggenhet
langs elva er god. Naturgitte forhold gir avstand og
skjerming til boligområdene. Noen vesentlige utviklingsmuligheter ligger imidlertid ikke i de fysiske
omgivelsene.
En reguleringsplan fra 1987 (Gudeberg næringsområde) har foreløpig ført til en ensom bygning tilfeldig plassert ute i åkeren ved søndre dam. Stedsanalysen
anbefaler at reguleringsplanen oppheves snarest. Det
bør vurderes en omregulering til naturvernområde
rundt dammen. Byggeområdet bør reduseres vesentlig
og formålet gå over fra næringsområde til f.eks.
allmennyttig formål.

AREALBRUK

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING NABBETORP / LUNDHEIM
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TILTAK
Trafikksystem.
Hovedveisystemet utgjøres av Nabbetorpveien /
Galtungveien og Grårudveien / Åbyggeveien /
Lundheimveien / Enggata med tverrforbindelse i
Raumagata. Ved framtidig videreutvikling / utbygging
bør det etableres ny rundkjøring i Sarpsborgveien med
adkomst til de nye områdene vest for riksveien og til
Haugstenområdet.

Tiltak trafikksikkerhet.
Veibredder:
Der arealene tillater det etableres det ensidig eller
tosidig fortau med 2 meters bredde. Ved trange situasjoner kan bredden reduseres. Dette gjøres på bekostning av gatebredden. Typisk tverrprofil bør ta utgangspunkt i veinormalens anbefalinger. Hovedveisystemet
utgjøres av samlegater (Veinormalens standard S3).
Nabbetorpveien får spesialutforming etter allerede
vedtatte planer. Planene forutsetter at bredde mellom
kantstein reduseres til 5 meter. Med øvrige tiltak med
gatesteinsbelegg i kryss m.v. vil Nabbetorpveien få karakter av miljøprioritert gjennomkjøring som forutsetter
hastigheter på 30 km/t.
Gateutstyr som fortausbelegg, belysning osv. vil få en
helhetlig og vel gjennomtenkt detaljering. Et virvar av
lyktestolper, telefonstolper og luftstrekk på kryss og
tvers kan saneres. Arbeidene i Nabbetorpveien er allerede godt i gang. I denne forbindelse legges også nye
vann- og avløpsledninger.

TILTAK

Oversikt trafikksikkerhetstiltak og utvikling av gang- / sykkelveinett

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING NABBETORP / LUNDHEIM
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TILTAK
Store trær ved Nabbetorp gård utgjør i dag en flott
portalvirkning ved innfarten til Nabbetorp fra sør.
Denne foreslås forsterket og utbedret med ny allébeplanting på begge sider av kryss med Enggata.
Nabbetorpveien er utflytende og altfor bred på stekningen. Det etableres et tverrprofil med 6 meter vei, 3
meter adskillelse og 3 meter gang / sykkelvei. Busslomme etableres ved Nabbetorp gård.

Fargekoder: kfr. utkast til kommunedelplan, side 33

Eksempel på detaljering i Nabbetorpveien ved kryss
med Narntegate. Fartsreduksjon ved innkjøring til
Narntegata er allerede gjennomført med et felt av
kuppelstein. Løsningen er utarbeidet av arkitekt Terje
Tjærnås og blir lagt til grunn ved den opparbeidelse
som nå pågår.
Planlagte detaljløsninger i kryss
Narntegata / Nabbetorpveien

TILTAK
Planlagte tiltak i Nabbetorpveien som vil bli gjennomført.

Kryss Nabbetorpveien / Raumagata er for vidt i dag.
Det inviteres til for stor fart og kjørefeltenes avgrensing
er uklare. Det foreslås at Nabbetorpveien gjøres gjennomgående og at Raumagata kobles på i T-kryss med
dråpe i Raumagata.
Enggatas forlengelse ut i Nabbetorpveien stenges. Ny
gangsti ned til Glommastien bør etableres.
Som innfallsport til Nabbetorp / Lundheim fra nord
etableres alléer på en kort strekning som portal og signal om innkjøring i et lokalområde med boliger.

Enggata kobles sammen med Lundheimveien i en
kontinuerlig kurve. Avkjøring med T-kryss i ytterkurve.
Restarealene gis parkmessig behandling med treplanting. Løsningen kan gjennomføres innenfor
allerede stadfestet reguleringsplan. En detaljplan bør
utarbeides.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING NABBETORP / LUNDHEIM
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TILTAK
Gang- og sykkelvei langs Sarpsborgveien mangler på
en strekningen forbi Lundheim. Det foreligger imidlertid stadfestet reguleringsplan. Gang- og sykkelveien
prioriteres i Veivesenet og vil trolig komme med det
første.
Lundheimveien er stengt med bom. Det må etableres
vendehammer innerst i Lundheimveien.
Ved rapportens avslutning er allerede ny gang- og
sykkelvei forbi Lundheim gjennomført. Lundheimveien, Blomsterveien og Kløverveien er allerede stengt
mot Sarpsborgveien. Det er satt opp gode støyskjermer
mot boligområdet.
Det foreslås anlagt ny gang- og sykkelvei langs Lundheimveien fra Skoleveien til “Pedersen-aksen” forbi
butikken. Sammenkobling med et gangsystem sentralt i
plandraget med forlengelse i “Pedersen-aksen” vil gi en
gunstig effekt både funksjonelt og visuelt. Assosiasjonene til den ambisiøse og storslåtte Pedersenplanen fra 1927 vil forsterkes og aksen kan være med
på å bevisstgjøre den historiske bakgrunnen for utformingen av boligområdet på Lundheim som er et fragment
av denne planen.

TILTAK
Tiltak fremtidig utbygging.
Det er foreslått en fremtidig utbygging av landbruksareal mot riksveiene i sørøst. Områdene nærmest
Sarpsborg-veien bør avsettes til kontor / forretning m.v.
(senterdannelse), mens arealene innenfor tas i bruk til
boligformål. Det ligger meget bra til rette for gode og
sammenhengende gang- og sykkelveisystemer med
gode forbindelser til skole, friområde, sentrum osv.
“Pedersen-aksen” deler opp utbyggingsområdene.

Tiltak grønstruktur.
Opprusting av områdene rundt dammene til attraktive
friområder bør fortsette etter en overordnet plan som
vist. Reguleringen til industriformål oppheves. Et
byggeområde kan reserveres allmennyttige formål i
påvente av egnede utbyggingsformål. Gangvei rundt
dammen må etableres. En god del skjermplanting bør
gjennomføres for å gjøre landskapet mer spennende og
parkmessig.
Områder langs Glommastien med igjenvokst skog
trenger rydding og uttynning. På strekningen kan det
gjerne etableres rasteplasser ned mot elven. Dette er en
attraktiv del av Glommastien som lett kan gjøres enda
vakrere og mer spennende.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING NABBETORP / LUNDHEIM
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TILTAK
Opprusting av skoleanleggets uteområder bør være en
av de høyest prioriterte oppgavene. Det er tidligere
utarbeidet en foreløpig plan av landskapsarkitekt Per
André Hansen. Forslaget baseres på denne med diverse
justeringer og tilleggsforslag.
I planen for skolens omgivelser bør det også inngå
diverse tiltak i og langs Enggata på denne strekningen.
Utbedringen av krysset og frem mot skolens innkjøring
kan gjennomføres innenfor rammen av allerede vedtatt
regulering for Nabbetorp.

TILTAK

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING NABBETORP / LUNDHEIM

Opplegget for kildesortering og oppsamling som helt
tilfeldig er utplassert i kryss Åbyggeveien / Lundheimveien må fjernes. Det bidrar til forsøpling og svekkelse
av bomiljøet i sterk grad.
Det finnes, og kan planlegges, mange gode alternativ
som bidrar til det motsatt. Stikkordet er helhetlig og
gjennomtenkt utforming og plassering. Fargebruken
bør være behersket og tilpasset omgivelsene.
Eksempelet som er skissert er fra Bergen.

Uten planlegging vil forslumming, rot, visuelt kaos og forsøpling
forsterkes. Manglende tilpasning til omgivelsene og dårlig
lokalisering. Resultatet er en kraftig svekkelse av bomiljøet.
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TILTAK

FRAMTIDSBILDET

Tiltakene er:

Opprusting av grøntarealer og lekeplasser:

Som en oppsummering av stedsanalysen og de forslag
til tiltak som presenteres er dette sammenfattet i det vi
har kalt “utkast til kommunedelplan”.

Nabbetorpveien gis spesialutforming etter allerede
vedtatte planer.

Områdene med dammen sikres og opprustes etter en
overordnet plan. Diverse gangstier etableres.
Gudeberg sikres som friområde. Skulptur i enden av
“Pedersen-aksen”. Område ved Løkkeberg sikres som
friområde.

Hovedpunktene er:
-

-

-

-

Jordbrukdsarealene tas gradvis i bruk til ny
boligbygging. En planmessig beplantning bør
foretas i god tid for å øke områdets attraktivitet.
Nærmiljøsenter utvikles videre på skoleområdet i
tråd med brukernes prioriterte ønsker.
Næringsutvikling begrenses til eksisterende
industriområder. Reguleringsplan for Gudeberg
næringsområde oppheves.
Senterdannelse (kontor / forretning / service kan
om behovet krever det lokaliseres mot
Sarpsborgveien ved eksisterende rundkjøring.

-

Trafikksikkerhetstiltak gis prioritet i henhold til
prosjektgruppens prioritering i senere fase.

-

Generell opprusting av Lundheim - området som
boligområde. Dette gjelder både nærmiljøtiltak i
veier og friområder og bolighusene. Det må
tilstrebes å gjenopprette den arkitektoniske
karakteren og kvaliteten som er gått tapt i
fasadeendringer, gal materialbruk osv.
Reguleringsplan med detaljerte
bestemmelser (bevaringsplan) kan være en vei å gå.

Nabbetorpveien mellom Enggt. og Edv. Eriksens
gate gis strammere geometri med adskilt gang-/
sykkelvei. Justering av kryss Enggata /
Nabbetorpveien.

Kryss Nabbetorpveien / Raumagata strammes inn.
Enggatas forlengelse ut i Nabbetorpveien stenges. Ny
gangsti ned til Glommastien.
Overgangen Enggata / Lundheimveien utbedres med
klarere kjørearael m.v.
Kryss Raumagata / Lundheimveien strammes opp.
gatesteinsetting som fartsreduksjon.
Gang- og sykkelvei langs Sarpsborgveien gjøres sammenhengende. Arbeidet er igang. Gang- og sykkelvei
langs Lundheimveien. Gang- og sykkelvei langs
“Pedersen aksen”.
Gang- og sykkelvei fra Åbyggeveien til Sarpsborgveien
gjennom grønt felt.
Oppstramming / avgrensing av parkeringsarealer på
Lundheim.
Etablering av busslommer. Vendehammer i enden av
Lundheimveien. Må også vurderes i Blomsterveien og
Kløverveien.
En rekke kryss i samleveisystemet Grårudveien Åbyggeveien. Lundheimveien, Raumagata og Enggata
utstyres med opphøyd gatestein som miljøprioriteringstiltak.

Lekeplass mellom Nabbetorpveien og Narntegata utbedres.
Glommastien ved Narntebruk ryddes på begge sider.
Tverrforbindelse over Sarpsborgveien etableres for
bedre kontakt til friluftsområdene i øst.

TILTAK
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DYRE- OG PLANTELIVET
I SØNDRE GRAV
Søndre grav på Nabbetorp er ikke noe naturlig vann
eller dam. «Gropa» stammer fra teglindustriens storhetstid i Fredrikstad, da det ble tatt ut leire derfra til
teglverkene i nærheten. Opprinnelig skal det ha vært en
største dybde på minst 20 meter, men det er sikkert mye
mindre nå.
AMFIBIENE er rikt representert her. Mest oppsiktsvekkende er den store bestanden av spissnutefrosken. I 1986 ble det lagt minst 115 eggklumper der.
Det er trolig det største antallet registrert i Norge. De
siste årene har det vært en merkbar nedgang. Det
skyldes trolig forsøpling og inngrep i nordenden, der
det er blitt anlagt «ridebane». Vanlig frosk er også rikt
representert - likeledes padde. Liten salamander er også
funnet, og det er ubekreftede meldinger om stor salamander.
Vannet inneholder også fisk, særlig karuss.

som rasteplass. De vanligste rastefuglene er vel
Toppand og Sothøns som til tider kan være ganske
tallrike. Ellers er det påvist arter som Vandrefalk,
Sivhauk og Vepseåk og det er også ubekreftede meldinger om Rørdun. Men det er ande- og vadefuglene
som er de mest tallrike.

SLUTTORD
Nærmiljøprosjektet Nabbetorp / Lundheim er andre
trinn i et program hvor også Sellebakk og Begby skal
analyseres. Torp-prosjektet som var første trinn i programmet fikk sin stedsanalyse og miljøtiltaksplan i
1995.
Nærmiljøprosjektet Nabbetorp / Lundheim vil ved
fremleggelse av denne rapporten gå over i en ny fase.
Prioriteringer og gjennomføringer av tiltak skal bygge
på stedsanalysen og på de prinsipper for framtidig
utvikling som ligger i utkastet til kommunedelsplanen.
Det er overordnet mål at foreslåtte miljøforbedringstiltak skal gjennomføres og realiseres gjennom
handlingsplanen og budsjetter.

Padde

PLANTELIVET er preget av store bestander med takrør og bred dunkjevle. Begge er svært næringskrevende. Om våren lyser området gult av bekkeblom.
Det er to sjeldenheter ved vannkanten: Nikkebrønsle
(ettårig) som står i sør - og pileblad (også i sør). Sistnevnte er ikke funnet de senere årene.
FUGLELIVET. Det hekker minst 5 forskjellige arter
ved vannet. Rørsanger alminnelig hekkefugl med 3-5
par (nordenden). Rødstilk fåtallig med 1-2 par
hekkende (nordenden). Stokkand 3-4 hekkende par
(sør-nordenden). Sivhøne (sørenden) ihvertfall 1 trolig
2 par hekker, denne arten er også i tydelig tilbakegang.
Den tallrikeste arten er sothøne med minst 5 hekkende
par (sør-enden). Men det er under vår- og høsttrekket
fuglelivet preger vannet da flere arter bruker vannet

TILTAK

Det finnes lite midler til gjennomføringsdelen i miljøbyprosjektet, hvilket betyr at det alt vesentlige av fysiske tiltak må innarbeides i ordinære kommunale budsjetter.
Beboermedvirkning og påvirkning vil være av avgjørende betydning i den videre prosessen. Her er det naturlig at velforeningene spiller en sentral rolle. I tillegg må
selvfølgelig fagpersoner og politikere involveres i arbeidet. Det samme gjelder representanter for nærmiljøsenteret (skole / barnehage / fritidsklubb).
Et nærmiljøutvalg vil bli nedsatt for å styre den videre
prosessen.
Relevant supplerende materiale til rapporten:

Sothøns (Bilder fra «Vitenskapens Verden»)

-

Lundheim velforenings innspill dat. 13.05.96
Løkkeberg velforenings innspill dat. 3.05 96
Nabbetorp velforenings innspill dat. 9.05.96

Løkkeberg

