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3FORORD

Slevik (inkl. Øyenkilen og Vikene) og Manstad (inkl. Lervik og

Kjærre) utgjør kommunedel Onsøys to lokalsentra, mens Gressvik

er klassifisert som sekundærsenter, og Engelsviken og Oksviken er

grendesentre. Alle sentrene vil bli behandlet med en egen

lokalsammfunnsrapport.

I  Miljøbyprosjektet er det utarbeidet mål og retningslinjer for
utvikling av gode lokalsamfunn i Fredrikstad. Det gode
lokalsamfunn karakteriseres bl. a. av disse forhold:

-  Offentlig og privat service til dekning av folks hverdagsbehov
   skal finnes i gang- og sykkelavstand fra boligen.

-  Barneskolen skal utgjøre et naturlig tyngdepunkt, og har en
    funksjon som sosialt møtested for hele lokalsamfunnet.

-  Alle aldersgrupper skal ha et sosialt møtested i lokalsamfunnet

-  Tilstrekkelige leke og rekreasjonsarealer skal finnes internt,
    samtidig som  det er sikret  god adkomst til større tur- og
    rekreasjonsområder via gang-/sykkelveisystemet.

-  Lokalsamfunnet forøvrig skal ha et sammenhengende gang-/
    sykkelveinett som forbinder boliger, tjenester og nære fri-
    områder.

-  Lokalsamfunnet skal ha en balansert befolkningssammen-
   setning og et stabilt sosialt miljø.

-  Beboerne må kunne føle tilhørighet til og kunne delta i ut-
   viklingen av sitt lokalsamfunn.

-  Ressursbruken må være liten. Areal- og energiforbruket pr.
   innbygger bør være synkende.

Prosjektet skal ha som siktemål å utvikle området 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 tilrette for  en best mulig deltakelse  fra lokalbefolkningen.
Det er forutsatt at prosjektet gjennomføres på en slik måte at
resultatene kan evalueres.

Utfordringene i lokalsamfunnene er mange. Det er flere eksempler
på at utviklingen ikke går i riktig retning nå. Nedleggelser av
postkontor og andre servicetilbud i lokalmiljøene er eksempler på
dette. Flere funksjoner som ifølge  ATPNG (Areal- og
transportplanen for Nedre Glommaregionen -fylkesdelplan) skal
inngå i det servicetilbudet et lokalsenter av denne type skal ha,
mangler på Slevik. Et av målene i miljøbyprosjektet er nettopp å ta
vare på og videreutvikle et servicetilbud som dekker
hverdagsbehovet.  Hovedutfordringen nå blir å bøte på de negative
følgende av gårdsdagens tiltak og ta tak i de positive tingene og
satse videre på disse.

Innenfor miljøbyprogrammet er det til nå igangsatt, og på
rapportnivå gjennomført tre lokalsammfunnsprosjekter på Østsiden.
Dette er Torp, Nabbetorp/Lundheim og Begby. Også Sellebakk
inngår som prosjekt i dette området, og utredningsarbeid pågår.

Prosjektrapportene er bygget opp med  en todelt hoveddisposisjon
bestående av en stedsanalysedel og en del hvor forslag til tiltak
drøftes og konkretiseres. Rapporten  ender opp i fremtidsbilder og
forslag til konkrete tiltak.  Det foretas ikke prioriteringer av tiltak,
men det kommer naturligvis frem i tekstdelen hvilke tiltak
lokalbefolkningen og prosjektgruppen  vektlegger.

Stedsanalysen er i prinsippet en  systematisering av kunnskap for
å forstå  stedets historie, nåværende situasjon og fremtidsmuligheter.
Stedsanalysen gir grunnlag for å forstå stedets forutsetninger og
muligheter. Det er plattformen for å kunne diskutere tiltak og
fremtidsmuligheter, hva som skal vektlegges, og hvilke beslutninger
som bør fattes. Det å finne fram til stedskvaliteter og  forstå  stedets
særtrekk og historie vil også styrke respekten for  stedet.



   4

Onsøy, “Odins øy”, er oppkalt etter guden Odin. Den opp-
rinnelige Onsøyas avgrensing mot nord var så sent som på
1700-tallet en seilbar vestlig arm av Glomma. Onsøy er ca.
115 kvadratkilometer. 25% av dette er jordbruksareal.
Strandlinjen  er ca. 50 km.  Det er en variert skjærgård med
152 øyer.

Onsøy er en av kommunedelene i Fredrikstad.  Onsøy er
nest størst av kommunedelene, og har ca. 13000 innbyg-
gere  (20% av Fredrikstads innbyggere). Det er ca. 3500
feriebosteder med flere populære badeplasser.

Fiskeforedlingsbedrifter i  Øyenkilen og Engelsviken er fort-
satt aktive.

Kommunedelsadministrasjonen er ved Ørebekk, hvor det
også er helsestasjon, PPT-tjeneste, sosialkontor, menighets-
kontor og lensmannskontor

Kommunedelen er tillagt ansvar for disse virksomhetene.

- 4 barneskoler
- 2 ungdomsskoler
- 9 barnehager
- aktivitetshus på Gressvik

Omsorgsdelen består av:
- Onsøyheimen Sykeheim (63 plasser). Også base for hjem-
  mebasert omsorgstjeneste, hjemmesykepleie og hjemme
  hjelp. Nye avdelinger for senil demente er under bygging.
- Gresvik aldershjem (privat stiftelse).
- Slevik  : 12 omsorgsboliger.
- Manstad  : 12 omsorgsboliger.
- Arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede på
  Gressvik (15 pers.).
- Boveiledningstjeneste (botilbud med døgnoppfølging)

           STEDSANALYSE                                         OM   ONSØY

Oppvekstdelen består av:

De to herregårdene Elingård og Kjølberg har historisk sett
vært sentrale tyngdepunkter i Onsøy, og på forskjellig vis

bidratt til Onsøys utvikling.

Kartutsnittet er tatt fra “Hytteguiden for Onsøy” og viser

tettstedene og viktige og kjente steder langs Onsøykysten av

betydning for friluftslivet på sjøen og langs strandsonen.

Onsøystien er en planlagt og delvis opparbeidet turvei langs

kysten fra Floa via Gressvik fram til Vikene

Elingård Herregård

(tegning som benyttes i markedsføringen av dagens

aktiviteter på anlegget)
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Slevik lokalområde

Det lokalområdet som behandles i rapporten omfatter tettstedene

Slevik, Øyenkilen og Vikene. Dette tilsvarer Slevik skolekrets, eller

Slevik valgkrets.  Etter folke- og boligtellingene i 1990 er det føl-

gende befolkningssammensetning i området:

Folke- og boligtellingens utvalgte kjennetegn for boligstan-

dard kan illustreres slik:

Vi kan lese av diagrammene bl.a. at det er en relativt stor
andel barn og unge under 19 år. Tyngden av boligbygging
de siste 30-årene forklarer befolkningssammensetningen i
stor grad. De ulike befolkningsgruppenes behov blir i dag
dekket av følgende tilbud lokalt:

Barnehager/barneparker.
Slevik barnepark - 16 plasser åpent kl. 10 -14.
Øyenkilen lekeskole - 20 plasser åpent kr. 10- 14.

Ungdomsklubb på Slevik skole.
“FIASKO” (avd. av Gressvik Ungdomsklubb, kommunal)
åpent tirsdag, torsdag og annen hver søndag (kveld).

Omsorgssenter
Slevik Omsorgssenter med 12 boligenheter og servicesenter
var innflyttingsklart i 1995. Det er hår- og fotpleie (time-
avtale), poliklinisk sykepleietjeneste og informasjon. Det er
åpent hus alle dager, untatt lørdag og søndag. Kaffe- og mid-
dagsservering tilbys alle dager. Transport til og fra senteret
tirsdag og torsdag er et ukentlig tilbud. Diverse kurs og
foreningsaktiviteter foregår også her. (Program for uken kan
fås på tlf. 69 36 55 56).  Pensjonistforeningen har møte første
torsdag i måneden kl 1100. Omsorgssenteret har også utleie
av møterom og peisestue. Omsorgssenterets målsetting er:
-- skape nettverk i lokalsamfunnet.
- skape et inkluderende, varmt og sosialt miljø

Arbeidsplasser / butikker / service.
- Fjeldskilen Bruk
- Stabburet fabrikk, Øyenkilen 50 ansatte.
- Slevik Trevare, Slevik.
- Slevikkilen båtbyggeri.
- KIWI Møklegård
- Slevik Handel
- Vikene kiosk (Østre Vikene)
- Johs. Andersen, Nærmat vestre Vikene,
   Marina, kiosk.

- Hankø Fjordhotell, Hankø
- Møklegård Dame- og Herrefrisør - Solarium.

- Slevik skole med 35 arbeidsplaser
- Fjeldskilen Marina - uteservering sommer
- Foten badested - Kiosk om sommeren.
- Hankø Marina - uteservering om sommeren.
- Hankø Seilkro - Hankø.
- Hankø Yacht Club, Hankø (for medlemmer).

- Helsestasjon hver mandag, Slevik Skole.
- Skoletannlege flyttet til Gressvik høsten -97

- Utstillinger / Gallerier: 3 utstillingssteder på
  Vikene

Stabburets fabrikk i Øyenkilen, tidligere Star Preserving

med ca 50 ansatte, som i den senere tid har vært truet med

nedleggelse.

    FAKTA OM SLEVIK                                STEDSANALYSE

- få til samspill og samvær mellom generasjonene.
- gjøre hverdagen enklere og skape et trygt miljø.
- ta vare på gammel kultur og bringe den videre.
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Forsamlingslokaler
Enigheten Slevik, forsamlingslokale som eies av folket
i kretsen. Brukes vesentlig av religiøse foreninger

Filadelfia, Slevik. Torsdagsklubb for barn 4-10 år kl. 17.30
- 18.30

Sarepta bedehus, Vikene. Eies av folket på Vikene.
Miniklubb annen hver mandag kl. 18.30 - 19.30 (fra 5 år).

Solbrekke bedehus, indremisjonen

Varden. Eies av Øyenkilen Vel. Barnepark. Brukes også
av Øyenkilen Helselag

Vikene Skytterhus. Vikene Vel og Skytterlag. Jenteklubb
og gutteklubb. Danselag annen hver søndag. Også
andre festarrangementer.

Velhuset Friedheim, eies av Slevik Vel

Frivillige organisasjoner

Slevik Motorbåtforening

Onsøy Jeger- og Fiskeforening. Lerduebane

Slevik skolekorps

Friedheim Blandakor

Barnekor/pikekor(Onsøy menighet).

Leirskole Solbukta Øyenkilen.Treff for eldre

Slevik Innebandy

Fredrikstad Seilforening, Vikene

Dykkerklubb

Aerobicpartier på Slevik skole

Hester og ponnier på Møklegård

Lokalavdeling av idrettslaget på Gressvik med høy
aktivitet for barn

Hva karakteriserer det sosiale livet ?

Skolen er midtpunktet i skolekretsen med ca. 240 elever.
Aktiviteter også på kveldstid. Slevik beboerforening og Slevik
Vel er aktive foreninger i lokalmiljøet. Velhuset Friedheim er
helt sentralt for befolkningen. En flott beliggenhet på
Enghaugfjellet og en interessant historie gjør stedet til et
sterkt identitetsskapende element i lokalmiljøet. Eiendommen
omfatter også strandhytte, badested og 24 mål tomt. Det er
knyttet stor aktivitet til stedet. Ellers er oversikten over de
frivillige organisasjonene, lag, foreninger og for-
samlingslokaler i seg selv et godt  uttrykk for det sosiale
livet i Slevik skolekrets.

Omsorgssenteret er et viktig og aktivt tilskudd til lokalmil-
jøet. Et interessant prosjekt, “Samlivstiltak” er gjennomført
med støtte fra Barne- og familiedepartementet. Dette var et
samarbeidsprosjekt mellom omsorgssenteret og en elev-
gruppe fra Helsefaghøgskolen i Fredrikstad, vernepleie-
linjen. Samarbeidspartnere har også vært Slevik Helselag,
Øyenkilen Helselag, Slevik Vel, Øyenkilen Vel, Vikene Vel
og Slevik Pensjonistforening. Dessuten har Slevik skole,
Skolehelsetjenesten og Prestekontoret bidratt. Også miljø-
byprosjektet har vært en viktig samarbeidspartner.

Målsettingen med prosjektet har vært å utvikle nærmiljøet i
vid forstand. Dette er satt opp som et mål frem mot år 2000 i
fire punkter :
- Skape nettverk i lokalsamfunnet.
- Skape et inkluderende, varmt og sosialt miljø.
- Få til samspill / samvær mellom generasjoner.
- Skape et trygt og godt oppvekstmiljø.

Gjennom dette arbeidet har det vært, og vil bli, fokusert på
barnefamiliene og de yngstes tilbud i lokalmiljøet. Dette er
også vektlagt av nærområdenes beboere som et svært viktig
tema i lokalsamfunnsrapporten for Slevik.

Friedheim.  Velforeningens eiendom
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Jordbrukssamfunnene i Onsøy kan spores tilbake til 3000
år f.Kr. Det er gjort flintøksfunn ved Kallerød og Kjærre fra
tidsrommet 2800-2400 f.Kr. Folketallet i Onsøy på denne tiden
anslås totalt til ca. 150. I vikingetiden anslås folketallet til ca.
800. På dette tidspunkt var det trolig 3 gårder i Slevikområdet.
Skriveformen “Sledvikum” er brukt i dokumenter fra 1333.
Første ledd i navnet skal komme av “sleda”, et fiskeredskap.
Under Slevik Østre er disse husmannsplassene nevnt:
Ramseklo (ved parkeringsplassen til Mærrapanna), Bekken,
Vesteng, Vigerne, Brevik, Skjellum, Ytteng, Sand (på Mærra-
panna, grunnmuren ved eika), Rørvig og Gedøen. Det er
registrert en gravrøys på Slevik, på Valhallfjellet.
Utenom bønder, tjenestefolk og husmenn, d.v.s. folk med
fast tilholdssted, fantes det også en del folk med løsere
tilknytning til bygdesamfunnet. Det kunne være håndverkere,
og omstreifende løsarbeidere (kalt løsgjengere). En av de
flokkene av folk som var på vandring langs veiene ble kalt
tatere eller fantefolk. De ble sjeldent akseptert der de kom.
Det er trolig at Onsøy og skjærgården her har hatt
tiltrekningskraft på slike grupper. Det ser også ut til at det må
ha vært en kraftig økning av tiggere og fattigfolk ved slutten
av 1600-tallet.

Flintøksfunn fra før 3200 f.Kr.Øksa til høyre er fra Slevik.

Foto ved Ove Holst, Universitetets Oldsakssamling, 1993.

Tettstedet Slevik fra 1880
Den første virksomheten i området utenom landbruk og fiske
var nok byggingen av Slevik Batteri i 1808. Dette var det
første forsvarsverk av Onsøykysten i moderne tid. Slevikkilen
er en stor, naturlig og god havn og Slevik Batteri skulle sikre
havna. Da svenskene angrep i 1814 ble imidlertid batteriet
forlatt før svenskene kom fram.

Kart over Slevik Batteri. Bilde fra boka ” Mot Onsøy 1814”

Småhvalfangsten som ble drevet av fiskere og fangstfolk fra
Slevik  og Vikene på 30-tallet har betydd mye for aktiviteten
i dette århundre. Det var opp til 5 skøyter samtidig fra Slevik
og Vikene. Etter 1976 var dette redusert til bare 2 skøyter.
“Senet” er den siste fra Slevik. Den drev aktiv fangst til
1987. I den siste tiden har “Senet” vært i fokus som mål for
aktivister mot hvalfangst.

I 1947 ble det etablert mottaksstasjon for fisk, (“Fjordfisk”),
i Slevikkilen. Mottaksstasjonen ble nedlagt i 1962. I perioden
forut for nedleggelsen var det også fiskeutsalg i Slevikkilen
og landhandel ved Enghaugen fram til 1948.

I 1905 ble Slevik telefonsentral etablert. I 1906 kom Slevik
poståpneri. Dette ble nedlagt i 1921. Det ble etablert
bilruteforbindelse til Fredrikstad  samme året.

Bygdas første skole. Bilde fra boken til Nils Øy: “Øyenkilen,

Møklegård og Torggauten”
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Slevik
Utviklingen av tettstedet Slevik har sterk sammenheng med
fiske, og kanskje spesielt storsildfisket i 10- års-perioden
frem til1808, og 20-årsperioden 1877 - 1897. I 1865 bodde det
126 personer på Slevik. Foruten fiske var det noen mindre
gårdsbruk. I 1910 var antallet innbyggere øket til 300. Den
første forretningen ble etablert i 1880-årene.

Kommunebrygga, som sist ble utvidet i 1951, har vært av
avgjørende betydning for Sleviks status på Onsøykysten. I
perioder har aktiviteten vært stor. Her var fast losstasjon
med seilende vakter helt frem til1965, da den siste losskøyta
forsvant ut av bruk. Også småhvalfangsten har bidratt mye
til aktiviteten i området.

Stenhoggervirksomheten sysselsatte mange helt til proble-

mer oppsto i 30-åra. Da opphørte etterhvert denne virksom-

heten. Bildet av stenhoggere på Slevik er tatt rundt århundre-

skiftet. Fra boken til Nils Øy.

Øyenkilen
Bosettingen i Øyenkilen knytter seg ikke, som man kanskje
skulle tro til fiske og fiskeindustri, men til sagbruksvirk-
somhet. Sagbrukene i byen og på Gressvik startet omkring
1860. Like før århundreskiftet var det oppgang for damp-
sagene, og Fjeldskilen Brug ble startet nettopp i denne opp-
gangsperioden i 1901. Jacob Wessmann var brugseier og
bygde også sin egen bolig i Øyenkilen, først som sommerhus
som snart gikk over til helårsbolig. Arbeiderne på bruket
kom først og fremst fra Kråkerøy og Lisleby. I 1910 var det
bygget over 20 arbeiderhus mellom Fotenveien og bruket.
Dette var ofte 2-etasjes hus slik at man kunne leie ut den
ene etasjen. I 1914 ble det bygget tre brakker på fjellet ut
mot Lera. De ble kalt for “Gårdane”. For noen år siden ble
bygningene restaurert og ombygget av FOBBL. To små
leiligheter ble da slått sammen til en. Bygningene har stor
betydning som historiefortellende og miljøskapende element
i Øyenkilen.

Vikene
Vikeneområdet omfatter fastlandssiden av Hankøsundet. Det
er flere bukter og viker som inngår i navnet. Det har vært
husmannsplasser i Vikene siden før 1766. Strandlinjen langs
Hankøsundet har vært delt på mange gårder slik at hver gård
hadde teig over fjell og skog ned til stranda. Tett-
stedsutviklingen i Vikene rundt århundreskiftet var basert på
fiske og fiskeindustri. Vikene Salteri ble bygget i 1884. Rundt
denne virksomheten ble det etterhvert bygget opp en
fiskeflåte som skaffet mange arbeide både på sjøen og i
salteriet. Det ble også kjøpt opp brisling for krydring og
nedlegging. Annen virksomhet med tilknytning til sjø og fiske
ble også etablert i denne perioden. Vikene Slip & Baatopplag
ble etablert i 1901. Også andre slipper og båtopplag i Vikene
har bidratt til utviklingen i dette århundre.

Hankø Bad og Kystsanatorium som ble etablert i 1877, og
virksomheten rundt dette, med villabebyggelse og sommer-
gjester, regattaer (den første i 1882) og seilforeninger har
naturligvis gitt stor aktivitet i området. Hankø Nye Fjordhotell,
er en videreføringen av Hankø Bad. Konferansehotellet
representerer aktivitet året rundt, også på fastlandssiden.

Gressvikbåten ved brygga i Øyenkilen. Bilde fra boka til

Nils Øy, “Øyenkilen, Møklegård og Torggauten”. Gammelt kart gjengitt i Hytteguiden for Onsøy.
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Utsnitt av kart over Onsø Herred fra 1914 (N.G.O.).

Kartet viser daværende veisystem og gårdsbebyggelse. Vi

ser at veien bare er ført fram til Rørvik fra sør og til Vikene

fra nord. Forbindelsen mellom disse mangler. Hankø Bad

og Kystsanatorium som ble startet i 1877, fikk stor

popularitet og var vel på mange måter målet for de to

veisystemene. I tillegg til hotellet ble det også bygget ca. 20

sveitservillaer som snart ble solgt til private. Sagbrukseierne

i Fredrikstad var sterk representert her. Den første som kjøpte

egen villa var J.N. Jacobsen, eieren av Gressvik Brug. Som

kjent hadde også Kong Olav eiendom på Hankø.

“Bloksberg” ble kjøpt like etter siste verdenskrig.

Øyenkilen 1900

På dagens kartsituasjon som underlag er det markert

eksisterende bebyggelse i 1900 med rødt. Fjeldskilen Brug

som ble etablert i 1901 var forutsetningen for utviklingen

her. Veien frem til Marnetviken, hvor bruket lå, og veien til

havna i Øyenkilen, er ferdselsårene som stedet senere har

utviklet seg rundt. Brukseieren Jacob Wessmanns hus troner

på kollen ut mot Øyenkilen. Etableringen av rutebåttrafikk

fra Fredrikstad (Gressvikbåten), ga Øyenkilen en sentral

posisjon i denne delen av Onsøy.

Øyenkilen 1990

Situasjonen i 1990 viser at det har vært en forholdsvis

beskjeden utvikling av området som boligområde. Be-

byggelsen er organisert i stor grad langs de gamle

ferdselsårene. Arbeiderboligene, “Gårdane”, som ble bygget

i 1914 er organisert i en liten gruppe oppe på fjellet. Den

gradvise fortettingen over lang tid har bevart den opp-

rinnelige karakteren og stedets identitet i stor grad. Det er

godt samspill mellom veier, topografi og bebyggelse.

Øyenkilen fremstår i dag som et nærmiljø med mange

kvaliteter. I dette nærmiljøet spiller også Stabburets fabrikk

(makrell i tomat) en helt sentral og viktig rolle.
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Vikene 1976

Bebyggelse ca 1976 i Vikene-området. Rød markering på

dagens kartgrunnlag viser at det har  vært en svært liten

utbyggingsativitet i de siste 20 årene. Nybyggene dreier seg

om spredte enkelthus som ikke har endret områdets karakter

i noen særlig grad. Det er i dag et visst press på å få bygge

flere boliger i området. Det er nylig vedtatt en regulerings-

plan for en mindre boliggruppe på 12 boliger. I forbindelse

med kommuneplanarbeidet har utbyggingsområder her  vært

et diskusjonstema.

HISTORISK  UTVIKLINGSTEDSANALYSE

Slevik 1976

Etablert bebyggelse i Slevikområdet i 1976 er markert med

rødt på eksisterende kartsituasjon. Vi ser at det har vært

liten utbygging sør for fylkesveien rundt de gamle områdene

Enghaugen og Slevikstranda i de siste 20 årene. I de nordre

områdene startet utbyggingen på denne tiden. Store deler

av disse områdene er bygget ut de siste 20 årene. Det går

tydelig frem av kartet at Slevik mangler et tyngdepunkt i

nærmiljøet som kan fremstå som et lokalsenter. Skolens

plassering har også medvirket til en spredning av funksjoner.

Kommuneplan 1997 - 2008

Kommuneplanens arealdel viser få utbyggingsområder i

Slevikområdet. To mindre områder ved Slevik, B427 og B433

er en beskjeden utfylling mellom eksisterende boliger. Ved

Vikene er et område, B434, nå satt av til bolgformål. Det

dreier seg om en plan for 12 boliger. Det går også fram av

planen at en reguleringsplan for Slevikkilen, hvor et større

strandområde er satt av til offentlig friområde, fortsatt skal

gjelde. Slevikbekken inngår i LNF-området og er ikke

båndlagt spesielt.
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Natur- og landskapsanalysen skal belyse grønnstrukturens
ulike funksjoner. Vurdering av landskapskarakter,
grøntområder og stisystemer er en del av dette. Analysen
skal peke på de viktigste verdiene og funksjonene i
Slevikområdets  grønnstruktur. Verdiene kan for eksempel
være knyttet til biologisk mangfold, eller til innholdet av dyre-
og plantearter, og det kan være knyttet til mulighet for
opplevelse. Landskapets funksjoner vil si at det er ulike arealer
hvor dyr og planter kan leve, spres og formeres og at det gir
menneskene mulighet for friluftsliv og fysisk utfoldelse.
Viktige forbindelseslinjer mellom de ulike områdene skal
påpekes for å kunne forbedres og videreutvikles. Analyse
av landskapskarakteren er først og fremst en drøfting av
terrengform, forskjellige omgivelsestyper og andre spesielle
elementer. Analysen av disse temaene skal i neste omgang
gi grunnlag for å avgrense ulike delområder som bør
behandles som enheter i senere planlegging.

Landskapskarakteren og landskapsopplevelsen
Landskapet i Onsøy karakteriseres av de nord-sydgående
dragene, lengdedaler skilt av skogkledte åser (egentlig
granittmassiver). Jordbruksområdene får ofte karakter av kiler
på de smale slettene mellom åsene. Langgårdjordene er
eksempler på dette. Et litt spesiellt område på Slevik er
sletteområdet rundt Slevikkrysset. Disse jordbruksarealene
sto under vann så sent som i vikingetiden og var en indre del
av Slevikkilen. Slevikbekken som i dag er registrert som en
viktig nøkkelbiotop er rester etter dette havnivået. Hoved-
trekkene i landskapskarakteren går kanskje best frem på
kystlinjekartet ved siden av som viser hvordan veisystemene
følger og styres av daldragene. Granittmassivene mellom
fylkesveien og sjøen som i dag er hytteområder og frilufts-

områder var på det tidspunktet øyer.

Kart fra boken “Et lite stykke Onsøy, Øyenkilen, Møklegård

og Torggauten” av Nils E. Øy som  viser landskaps-

karakteren tydelig sett i forhold til kystlinjen for  2000 år

siden.

Kystlandskapet i Vikene med bergveggen Onsøyknipen i

bakgrunnen. Landskapets grunnidentitet kommer svært klart

frem her. Den fysiske stedsformingen må innordne seg i

denne.

Sletteområdet ved Slevik-krysset som har vært en del av

Slevikkilen for ca 1000 år siden. Det  flate landskapet langs

fylkesveien skiller områdene i to markante deler, kystsonen

og de indre delene. Situasjonen ved Vikene er helt forskjellig

fra dette med en smal  bebygget strandsone inn  mot

bergmassivene.

Møklegård

Øyenkilen

Torggauten



   12 NATUR  OG  LANDSKAP

Nøkkelbiotoper og viltområdekart
Fredrikstad  kommune har utarbeidet kart over nøkkelbiotoper
og viltområder. Av de viktigste nøkkelbiotopene i Slevik-
området står som nevnt Slevikbekken helt sentralt.
Dette bekkesystemet drenerer et område som strekker seg
fra Skjellumfjellet til Møklegård. Bekken munner ut i
Slevikkilen. Bekkens hovedløp, Møklegård - Slevik, renner
gjennom dyrket mark og er moderat til sterkt forurenset.
Kantvegetasjonen består her bl.a. av sverdliljer og takrør.
Store deler av denne strekningen er kanalisert/rensket.
Sjøørretten, som tidligere var borte fra store deler av bekken,
er nå kommet tilbake. Bekkeløpet ligger hovedsakelig i
dyrket mark. Det ligger sentralt i Slevik lokalområde og gir
både muligheter og begrensninger i utviklingen av området.
Begrensningene ligger først og fremst i den delingen av
boligområdene dette innebærer.

Nøkkelbiotoper - biologisk  mangfold Viltområdekart
12 Onsøyknipen - bergvegg/rasmark

42 Møklegård - dam

43 Øyenkilen nord - dam

46 Strømtangen - dam

99 Enghaugberget - kalkfuruskog - flueblomst

119 Mærrapanna - barlindforekomst

131 Oksrødkilen - strandeng

218 Ramseklov - spesialområde botanikk

219 Mærrapanna n.v. - veikant

284 Hubukta n. - barlindforekomst

378 Slevikbekken - bekk

381 Øyenkilen/Foten - Mistelteinforekomst

396 Fredrikstadholmen - skjellsandforekomst

Kartet viser viltområder med forskjellig viktighetsgrad. Det

mørkest grønne er særlig viktige områder hvor det er

dokumentert mange verdifulle viltforekomster. Viktigheten

er gradert i tre nivåer. Viktige trekkveier for hjortevilt er

vist med piler. Ytre del av Mærrapanna og skjærene sør for

dette er viktige områder. Vi ser også at viktige trekkveier for

hjortevilt krysser fylkesveien på begge sider av Slevik-krysset

og ved Elveslett.

I nærheten av  dette veikrysset på fylkesveien, som er et

uoversiktlig og farlig kryssningspunkt for fotgjengere,

syklister og bilister, finnes også et av to viktige

kryssningspunkt for hjortevilt i Slevik-området.

STEDSANALYSE
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                           Onsøyknipen

STEDSANALYSENATUR  OG  LANDSKAP

Grønnstrukturen
Grønnstrukturen illustrert med markering av viktige forbindelseslinjer. Onsøystien som er under opparbeidelse
skal ferdig utbygget danne et sammenhengende turveisystem langs hele kysten. Selv om denne er vist
sammenhengende her gjenstår flere strekninger som ennå ikke er ferdig opparbeidet i den standard som er
planlagt. Mellom  Vardeåsen og Onsøyknipen er det relativt store friluftsområder med et omfattende stisystem.

over fylkes-veien mellom de
indre og ytre friluftsområdene
bør utvikes bedre. Det samme
gjelder også forbindelsen fra
Onsøystien og ut til Mærra-
panna.
2 vakre små broer mellom
Gjetøya og Merrapanna over
Tjeldholmen vil utvide tur-
mulighetene. Dette, og mulig
campingtilbud i Stockmanns-
bukta bør vurderes i Kystsone-
planen. .

Likevel er det for-bindelseslinjer her som med
fordel kan forbedres. Noe av det viste stisystemet
er også i ferd med å gro igjen. Tverrforbindelser

Vikene

Hankø

Mærrapanna
regionalt friområde/naturområde

Slevikkilen

Slevik

Sauholmen

Oksrødkilen

Rakholmen

Dypeklo

Onsøystien

Vardeåsen

Møklegård

Helleskilfjellet

Helleskilen
Foten

Torggauten fort

Øyenkilen

Marnetviken
Fjeldskilen

TjeldholmeneStockmannsbukta

Gjetøya
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Kulturminnevern

Kultrurminner er definert i lov om kulturminner § 2 på denne
måten:
“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.”

Denne type områder er viktige, ikke minst i lokal sammenheng,
fordi de representerer kunnskapsverdier, opplevelsesverdier
og bruksverdier. De er grunnlaget for identitetsskapende
arbeide i lokalmiljøet som kan styrke lokal tilhørighet og
trivsel.

Eksempler på kulturminner og kulturmiljø lokalt:

Slevik Batteri, eller Slevik Skanse,
- det første forsvarsverk av Onsøykysten.

Halvorsrød skole, den første skolebygningen.

Friedheim, -velforeningens bygning (opprinnelig
flyttet fra Nygaardsgata i Fredrikstad).

Torgauten Fort,- forsvarsverk fra siste verdenskrig
etablert av de tyske styrkene.

Helleren på fjellet mellom Oksrødkilen og Dypeklo.
Fangstplass fra steinalderen.

Den gamle skolebygningen på Vikene.

Husmannsplassen Sand på Mærrapanna.(Tuftene
etter husmannsplassen ved den gamle eika).

Husmannsplassen Nesteng.

Husmannsplassen Ramseklo ved parkeringsplassen
til Mærrapanna.

Slevikstranda med brygge og gammel bebyggelse.
Enghaugen og Slevikbekken inkludert.

Landemerket Onsøyknipen.

Bebyggelsen på Torggauten fort

Gamle ferdselsårer med opprinnelig bebyggelse

Helleskilfjellet med rester etter et forsvarsverk som

Foten badeplass.

Stabburets fabrikk i Øyenkilen

Låvebyning på Slevik Østre

Gårdsbebyggelse Slevik Østre.

Gårdsbebyggelse Langgård.

“Seilmakereiendommen” ved Dammen.
Endel eldre hyttebebyggelse fra de aller første peri-
odene med fritidsbebyggelse.

Fyrvokter Baltazar Pedersens bolig ved Fotenveien.

Brukseier Jacob  Wessmanns eiendom med bygninger
i Øyenkilen.

Arbeiderboligene “Gårdane” i Øyenkilen.

Gamle bygninger og anlegg knyttet til Fjellskilen Brug.
“Gata” i Øyenkilen med opprinnelig bebyggelse,
butikk osv.

Star Preserving, nå Stabburet.

Gamle slipper med bygninger på Vikene.

Sveitserhusbebyggelse i original stand.

Velhuset ved Fotenveien.

Diverse gårdsbebyggele.

Enkelt sveitserhus i Vikene. Også eksempel på forholdet hus/

terreng, -en glemt kunst?
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Bebyggelsesstrukturene gjenspeiler forskjellige tidsepoker.

De forskjellige strukturene er resultat av endel overordnede

elementer. Dette kan være gamle ferdselsårer, eiendoms-

grenser, topografi, hendelser eller styrende planer som

reguleringsplaner, gamle generalplaner osv. Øverst  til

venstre er et utsnitt fra de nyeste boligområdene på Slevik.

Her er det styrende planer med interne ordensprinsipper

som er bakgrunn for bebyggelsesstrukturene. I noen grad

har også topografi vært et strukturerende element.

Nederst til venstre et utsnitt fra bebyggelsen som følger den

gamle ferdselsåren nord for ny fylkesvei. Gammel gårdsbe-

byggelse har for en stor del vært knyttet til denne veitraséen.

Øverst til høyre et utsnitt fra Vikene. Dette er også bebyggelse

organisert langs gamle ferdselsårer. Her har også gamle

eiendomsgrenser vært styrende.

I midten til høyre bebyggelsen på Enghaugen og langs

Slevikstranda. Også dette er gamle strukturer som følger

ferdselsårer. Slevikstranda, veien ned til Slevikkilen, har

spesiellt vært en viktig kommunikasjonsåre til og fra

bryggene og aktiviteter knyttet til havna og sjøen.

Nederst til høyre et utsnitt fra Øyenkilen. Ferdselsåren fra

Møklegårdkrysset til Fjellskilen Bruk var naturligvis

utgangspunktet for bebyggelsen. Gaterelatert bebyggelse

med klar henvendelse mot gate er karakteristisk her.

Se under.
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Bygningshistorie og stilhistorie

Gårdsbebyggelse og husmannsplasser representerer den
eldste delen av bebyggelsen. Dette er bebyggelse som i noen
tilfeller går tilbake til 1700-talet. Vi befinner oss da i en periode
som i større sammenheng går inn under klassisismen (1780-
1810) i Norge. På gårdsbebyggelse i områder som dette kan
den gjenspeile seg i stilrene, nøkterne hus med smårutede
vinduer (rokokkovinduer). Dette er ofte bygninger med høy
kulturhistorisk verdi.

Empirestilen som egentlig er en videreføring av klassisismen
knyttes i Norge til perioden 1805- 1835. I  1835 går empirestilen
over i senempiren som regnes frem til 1870. Disse to stilartene
kan være vanskelig å skille fra hverandre. Senempiren faller
sammen med oppgangstiden fra 1830-årene. Takene kan være
hel- eller halvvalm. Panelet er ofte lektepanel og inngangs-
dørene 2-fløyede med glassfelt over. I kystbyene er noen av
disse husene betegnet “skipperstuer”. Senempirestilen holder
seg lengst i byområdene.

Langgård. Klassisistisk hus i bakgrunnen, sveitserhus i

forgrunnen.

Velhuset Friedheim som opprinnelig har stått i Nygaardsgata

i Fredrikstad er eksempel på et enkelt klassisistisk hus.
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I landlige omgivelser tar sveitserstilen over allerede fra 1850-
årene og utover. Sveitserstilen i Norge regnes fra 1840-1920.
Sveitserstilen oppsto som en landlig byggestil og den ble
knyttet til interessen for naturen og det sunne liv. Dette
kommer tydelig frem i kurbadene og landstedene for den
bedrestilte overklassen som ble oppført i perioden 1870-1900.
Hankø Bad og Kystsanatorium er et godt eksempel på dette.
Sveitserperioden faller også sammen med den store
oppgangstiden innen seilskutefart, skipsbygging, handel og
sagbruksvirksomhet. Dette er også en periode med stor
aktivitet både i Øyenkilen, Slevik og Vikene hvor det ble
bygget mange nye hus. Det er derfor gode grunner til at den
eldre bebyggelsen i disse områdene domineres av sveitser-
stilen.
Viktige kjennetegn ved sveitserstilen er store takutstikk,
utskårne bjelker, løvsag-utskjæringer og krysspostvinduer.

STEDSANALYSE BYGNINGER

Sveitserhus i Vikene

Enkelt hus i sveitserstil – Enghaugen

Restaurert sveitserhus ved  Slevik
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Historisme og dragestil opptrer i perioden 1860-1910. Den
kan beskrives som kopiering av klassiske stilelementer, men
også en søken etter egne nasjonale forbilder. Villaen til
brukseier Jacob Wessmann i Øyenkilen er et godt eksempel
på dragestilen. Historismen er mer typisk i murarkitekturen
og det er ingen  eksempler i våre områder.

Jugendstilen i Norge plasseres i perioden 1890-1920. Den
får en relativt kort levetid i Norge. Årsaken til dette blir ofte
begrunnet med at den ikke er “norsk” i en periode rundt 1905
når Norge nettopp er blitt selvstendig og skal etablere det
nye Norge. Det finnes imidlertid flere gode, om enn enkle
eksempler på jugendhus i tre i de aktuelle områdene. Viktige
kjennetegn er valmede mansardtak med svai mot gesimsen,
karnapp og balkongutbygg (kantede eller halvrunde), kryss-
postvinduer med smårutede rammer oppe og ornamenter
med blomsterpreg.

STEDSANALYSEBYGNINGER

Jugendhus Slevikstranda

Jugendhus Øyenkilveien

Jugendhus Slevik

Sveitserhus til høyre
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Funksjonalismens gjennombrudd i Norge knyttes til årene
1925-1927. 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. Perioden for funksjonalismen i Norge
regnes frem til 1940. Bebyggelsen på Torggauten Fort har et
fint og karakteristisk eksempel på funkisstilen.

Gjenreisning og husbank er en periode frem til 1955 som
også i stor grad preges av funksjonalismen, men også
ferdighustyper, delvis av svensk opprinnelse. Typiske trekk
ved disse boligene er tømmermannspanel og to-fags
funkisvunduer. Husbanken ble et svært viktig redskap for
den storstilte utbyggingen etter krigen. Sosial boligbygging
fra denne perioden er det ingen eksempler på i disse
områdene.

Ombygde hus og byggeskikk
Uheldige ombygginger, uharmoniske vindusløsninger,
uheldige fasadematerialer og fasadedetaljer er også vanlig i
Slevikområdet som mange andre plasser. På den annen side
har det vært en svært positiv utvikling på dette området og
det er mange gode eksempler på restaureringsprosjekter og
tilbakeføringer hvor tidligere feil er rettet opp.

Restaureringsprosjekt Slevikstranda

Funkishus Torggauten Fort (nå revet)
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Nye boliger
De nye boligområdene på Slevik  skiller seg ikke mye fra
andre boligområder fra de siste 20-30 årene hvor det har vært
tilsvarende feltutbygginger. Ved spredt bebyggelse og
fortetting med enkelthus i den gamle bygningsmassen stilles
det større krav til tilpassing for ikke å bryte ned lokal karakter
og identitet. Dette  behøver på ingen måte å være kopiering
av eldre stilarter, men form, volum, terrengtilpassing og en
gjennomtenkt plassering i eksisterende strukturer er viktig.

Flott eksempel på god og gjennomtekt terrengtilpassing nær

Fotenveien.

Boliggate i de nye boligfeltene på Slevik. Vegetasjonen preger i dag området og skjermer boligene.

Typisk  boliggruppe Slevik  Platå

BYGNINGER STEDSANALYSE
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Slevik skole har vært engasjert i arbeidet med stedsanalysen
gjennom et aktivt og nyttig registrerings-arbeide. Det har
inngått som en del av skolens undervisningsopplegg.
Elevene har registrert forhold som går på ungenes egen adferd
i lokalområdet og  hvordan de selv opplever sitt eget nærmiljø.
Det er registrert :

Gangmønster (inkludert snarveier)
Sykkelveier som brukes til skolen
Kjøremønster
Kollektivtraséer
Lekeområder (alle steder som brukes til lek)

Utrygge områder (steder der ungene føler seg utrygge)

Materialet er bearbeidet av kommunens Geodataavdeling.
Registreringene gir enkelte overraskende og uventede
resultater. Resultatene bekrefter antakelser, men gir også nye
innspill i vurderingene som skal gjøres i forbindelse med
forslag til tiltak. Vi betrakter disse registreringene som et viktig
bidrag i arbeidet med et forbedret nærmiljø. At det kan benyttes
positivt i skolens undervisningsopplegg er også verdifullt.
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Prosjekt “samlivstiltak” er et prosjekt som Slevik Omsorgs-
senter startet opp med støtte fra Barne- og Familiedeparte-
mentet og Miljøbyprosjektet. Formålet med prosjektet er å:

Skape nettverk i lokalsamfunnet
Skape et inkluderende, varmt og sosialt miljø
Få til samspill og samvær mellom generasjonene
Skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barna

Ut fra dette har 4 vernepleiestudenter ved Høgskolen i
Østfold gjennomført en spørreundersøkelse i Slevik
skolekrets. Problemstillingen har vært å “kartlegge de
sterke og svake sidene ved miljøet i Slevik skolekrets med
hovedvekten på det sosiale miljøet.” I alt fikk man inn
334 spørreskjemaer. Spørsmålene ble tematisert i 4 ulike
kategorier:

Informasjon
Fysisk miljø
Helse og omsorg
Sosialt miljø

Informasjon
Disse spørsmålene gikk på hvorvidt Fredrikstad kommune
er god nok til å informere om generelle tilbud og tjenester.
Det var flere som mente at informasjonen var mindre bra
eller dårlig enn de som mente at den var meget bra (ca 57%).
F. eks. viser det seg at det er mange som ønsker seg fritids-
aktiviteter som allerede er igangsatt. Undersøkelsen viser
også at Menighetsbladet er den skriftlige informasjonen som
leses av flest innbyggere. Kan det være en mulighet å utvikle

dette til å spre informasjon om kommunale tilbud ?

Fysisk miljø
Idylliske og varierte naturforhold fremheves som positivt.
Negative forhold er mangelfullt gang- og sykkelveisystem,
mangelfull gatebelysning, dårlig kollektivtrafikkdekning og
ikke fullførte naturstier. Det kommer også frem en delvis
negativ holdning til hyttefolket. Det er et stort behov for et
sted å bedrive innendørsidretter.

Helse og omsorg
Disse spørsmålene gikk på egen helsetilstand og legetilbud.
Konklusjonen er at en stor majoritet av innbyggerne vurderer
sin egen helsetilstand som god. Samtidig er det et utbredt
ønske om fast legetilbud i kretsen, f.eks. på omsorgssenteret.

Sosialt miljø
Et stort flertall (vel 80 %) er fornøyd med det sosiale miljøet
generelt. Spørsmålet om sosial kontakt og ensomhet ble tatt
opp som tema. Ca 14% føler seg ensomme av og til eller hele
tiden. Det går også frem av materialet at flere av disse har
slekt boende i nærmiljøet. Det går også frem at dårlig eller
god nabokontakt er avgjørende i forhold til å føle seg ensom
eller ikke.

Ungdom og eldre
Det er dårlig kontakt mellom ungdom og eldre. Det er
overraskene å se at blandt de mellom 13 og 24 år som bare
har kontakt med eldre en gang i halvåret eller sjeldnere, ikke
ønsker mer kontakt. De som har mest kontakt ønsker mer
kontakt.

Fritidstilbud
Det viser seg at de som oftest deltar på tilrettelagte
arrangementer er de som har en arbeidsvei på 1-3mil. Det er
altså de som tilsynelatende ikke oppholder seg i kretsen på
dagtid. Det er de over 45 som er best fornøyd med fritids-
tilbudene. Paradoksalt nok er det også disse som er minst
aktive i å delta på tilrettelagte arrangementer. I årskullene
under 45 er det omtrent like mange misfornøyde som
fornøyde med fritidstilbudene. I aldersgruppen 13-17 år er
det flere misfornøyde enn fornøyde.
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Invitasjon til medvirkning
Ved oppstart av prosjektet høsten 1997 ble det sendt ut
invitasjon til deltakelse til følgende:

Slevik Velforening v/ Tormod Schei
Representant for unge/foreldreutvalget
Representant for pensjonistene
Kommunedelssjef Arvid Stokke
Kommunedelsleder Hans Glomsrud
Oppvekstkonsulent Anne Kari Rekaa
Virksomhetsleder Åpen omsorg Anne Line Dahle
Slevik skole v/ Terje Tvete
Slevik Omsorgssenter v/ Brita Kaspersen

Teknisk Drift v/ landskapsark. Anne Boger

Prosjektgruppe
Prosjektgruppa ble utvidet etter det første møtet. Bjarne
Myrvold har møtt for Slevik Pensjonistforening, Ketil
Solbakke for Slevik Motorbåtforening, William Hansen fra
Kommunedelsutvalget, Odd Ragnar Johannessen fra
Gressvik aktivitetshus, Anne Grethe Varem Andersen fra
FAU Slevik skole, Bjørg Tveit fra Slevik skole, Vigdis
Andersen fra Vikene Velforening og Bjørn Enger fra
Øyenkilen Velforening. I tillegg har alle som fikk invitasjon
(se ovenfor) møtt. Dette betyr at en stor gruppe på 16
personer har deltatt aktivt i prosessen i tillegg til prosjekt-
ledelsen. Oppmøtet har vært svært godt. I tillegg har vel-
foreningene vært aktive underveis med møter og innspill i
form av referater sendt prosjektgruppen.

Åpne møter
Det har vært avholdt 2 åpne møter med ialt rundt 100 deltakere.
Utdrag av informasjonen sendt til beboerne i denne
sammenhengen er vist til venstre. Et tredje møte avholdes

når denne rapporten er ferdig.

Eksempel på innspill fra en av velforeningene. Øyenkilen

Vel mener at Onsøystien bør gå nedenom Øyenkilen slik

kartskissen viser. Det foreslås laget en parsell fra Solbukta

inn i “Svartingane”og ned til Marnetveien (like ved porten

til bruksområdet). Herfra følger stien Marnetveien. Ved å

lage denne sløyfa vil man bedre kunne oppleve Øyenkilen.

Utdrag av invitasjonen til et av de åpne møtene som er

avholdt. Et åpent møte har vært på Slevik skole og ett på

Slevik Omsorgssenter.
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Det foreligger 7 reguleringsplaner fra perioden 1976 - 1996
som det kan være grunn til å se nærmere på. Dette er planer
som ifølge komuneplanen fortsatt skal gjelde. Etter en grun-
dig gjennomgang av planene er det nok likevel grunn til å
stille en del spørsmålstegn i forhold til dette. Det er også
eksempler på tiltak som er vist i planene, men ikke gjennom-
ført. I flere tilfeller er det tiltak som vil kunne bedre både
trafikksikkerhet og miljø. Disse planene bør det “børstes
støv av” og det må arbeides for å få de vedtatte tiltak gjen-
nomført. På den annen side er det planer og plantiltak man
kunne ønsket opphevet med bakgrunn i synspunkter og
proriteringer som er kommet frem under arbeidet med dette
lokalsamfunnsprosjektet.

Gjennomgangen av planene kan sees på som en nødvendig
evaluering for å synliggjøre om reguleringsplanleggingen
har virket etter hensikten og om resultat er oppnådd. Det
skulle være liten grunn til å opprettholde mer eller mindre
glemte planer hvor viljen til gjennomføring er liten.

Planer som fortsatt gjelder Reguleringsplan Slevikkilen - 1976
Regulering av friområde med badeplass og båthavn med
plass for båtopplag. Stadfestingen av planen forutsetter at
det opparbeides parkeringsplasser ved renseanlegget i
Slevikkilen.

Kommentarer:
Planen innebar bl.a. at noen hytteeiendommer ble regulert til
offentlig friområde. Etter ca 10 år (1987),  uten at planen ble
gjennomført med evt. innløsning eller erstatning av hytte-
eiendommene, ble  hyttenes forhold til planen tatt opp i
forbindelse med en søknad om tilbygg på en hytte. Her ble
det konkludert med at hyttene kan ligge der de ligger og at
søknader om tilbygg o.l. vurderes i hvert enkelt tilfelle. Men
planen ble ikke endret.  En relativt uklar beslutning etter vår
vurdering. Det kunne vært mer klargjørende om hyttene var
regulert til hytteformål samtidig som offentlige adkomster/
korridorer ble innregulert.

Reguleringsplanplan Oksrødkilen - 1986-1987

En plan for områdene rundt Oksrødkilen. I planen inngår

båthavn, båtopplag m.v.

Reguleringsplan Alf Hansen, Slevik - 1979-1986
Boligområde på deler av Alf Hansens eiendom. Tradisjonell
boligregulering for eneboligbebyggelse. Et friområde og
gangvei/fortau langs hovedveisystemet inngår.

Kommentarer:
Planen er i det vesentlige gjennomført som regulert. I dag
kan det være behov for å arbeide mot en videreføring av
gangsystemet langs Halvordsrødveien i venstre kant av
planområdet.

Reguleringsplan Alf Hansen.
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Reguleringsplan Østre Vikene - 1993

En omfattende plan som dekker Østre Vikene fra og med

riksveien og ut i sjøen. Det alt vesentlige av planen er

regulert til bevaringsformål, og når det gjelder bygge-

områdene i prinsippet alt. Riksveien inngår med parallell

gang- og sykkelvei. En busslomme ved kiosk/bensinstasjon

er innregulert. Et par mindre badestrender er også i planen.

Kommentarer:
I løpet av de 5 årene planen har eksistert som juridisk
dokument, er vesentlige elementer ikke virkeliggjort. Grunnen
til dette kan bl.a. være at det ligger for store, uavklarte kon-
flikter i planen, eller at planen, litt enkelt sagt, kanskje ikke
er god nok.

Trafikkformål: Veibreddene på riksveien varierer fra 7,5 m til
9,6  m. I forhold til dagens situasjon betyr det utvidelser på
inntil 3 m over lengre strekninger. Gang- og sykkelveien har
varierende reguleringsbredde fra 3-5 m. Delvis er reguleringen
av denne i konflikt med boliger/uthus. (Ifølge veinormalene
kan bredden for riksvei være ned til 6,5 m.)

Byggeområder: Byggeområdene er regulert til spesialområder,
bevaring. Det synes å være en konflikt i det å regulere området
til bevaring samtidig som det legges opp til en veistandard
som er unødvendig høy og vil kreve inngrep i det miljøet
som betegnes som bevaringsverdig.

Etter vår vurdering bør også veisystemet betraktes som en
del av det bevaringsverdige miljøet. Vi vil anbefale at
reguleringsplanen oppheves ved første anledning (senest ved
neste rullering av kommuneplanen). Det bør utarbeides en
ny og mer realistisk plan hvor veibredder, byggegrenser osv.
underordner seg det eksisterende miljøet i langt større grad.
I denne sammenheng er det et spørsmål om ikke veisystemet
litt sør og nord for området også bør medtas. Det kan nevnes
at den samme riksveien har en regulerings-bredde på 6 m i
naboplanen for Stellaugsbukta fra 1986. Her er det en klar
inkonsekvens som det bør ryddes opp i.
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Reguleringsplan Stellaugsbukta -1986

Boligformål med 7 nye tomter nordøst for riksveien,

bevaringsformål vest for veien. Veibredden regulert til 6 m.

Fortau 3 m på begge sider?

Kommentarer: Inkonsekvens i veistandard sammenholdt med
Østre Vikene (se venstre side). Planen er ikke fulgt når det
gjelder plassering av bygget gang- og sykkelvei. Bygge-
linjene (den store avstanden) er nok et resultat av krav fra
Statens Vegvesen, men virker ulogisk og inkonsekvent
sammenholdt med bygningsmiljøet forøvrig langs riksveien
og i forhold til naboplanen.

Reguleringsplan Øyenkilen - 1990

En altomfattende plan for hele Øyenkilenområdet, med en

lang rekke forskjellige formål (blanding av hytter og boliger

er hovedformålene). Øyenkilveien er regulert til 7 m bredde,

gang-/sykkelvei på opptil 5 m bredde og byggelinje på 8 m

fra senter vei.

Kommentarer:
Vurdert i ettertid fremstår planen i stor grad som en regi-
strering av eksisterende situasjon. Hytter er regulert til hytter
og boliger til boliger uten langsiktige vyer om avklaring av
problemområder. Som for Østre Vikene burde det gamle
“sentrum” i Øyenkilen reguleres til bevaringsformål, inkludert
veien og den tette situasjonen som skaper Øyenkilens miljø
og identitet. 5 meters veibredde burde være mer enn til-
strekkelig. I denne enden av fylkesveien er det i virkelig-

heten snakk om en samlevei i middels tett bebyggelse. I
vei- normalene definert som Type S2 med ÅDT på opp til
1500 kjøretøyer. Veien til Marnetviken burde ha standard
som adkomstvei (Type A1) med samlet veibredde 4 m og
møte-plasser.
Det er også flere andre forhold ved planen som tilsier at man
her burde tenke helt nytt og rett og slett oppheve planen.
Det er nå gått 8-9 år siden stadfesting og det er ingenting
som tyder på at viktige deler av planens intensjoner tenkes
gjennomført. Det bør om nødvendig lages en ny og enklere
plan hvor hensikten bør være å bevare Øyenkilen som et
særegent og fint nærområde.
Bevaringsformålet bør naturligvis også omfatte det gamle
bruksområdet i Marnetviken. De grunne sivområdene innerst
i Øyenkilen bør også vurderes sikret som biotop.

Et lite utsnitt av reg. plan for Øyenkilen
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Prinsipper for fremtidig utvikling på Slevik
Kommuneplanen trekker opp hovedlinjene i utviklingen bl.
a. når det gjelder boligutvikling, næringsområder, idretts-
anlegg, hytteområder og hovedveier. (Den behandler ikke
hovedsystem for gang- og sykkeltrafikk).
Nye boliger
Spredt bebyggelse, som det har vært mye av, bør begrenses
til fordel for en styrking av de sentrale delene rundt skole og
andre servicefunksjoner. Områdene som i kommuneplanen
er kalt B427 og B433  ligger bra til. B434 på Vikene er nå
ved-tatt til boligformål selv om det ligger noe mer perifert.
Det må vektlegges sikker gang-/sykkelvei mot skolen. En
prinsippiell løsning for mer langsiktig boligutbygging bør
være at hytteområdene mellom Langgårdsveien og Halvors-
rødveien går over til boligbebyggelse. De utbyggings-
områdene som er vist på kommuneplanen kan dreie seg om
ca 30-40 boliger avhengig av type og tetthet. Ny boligbyg-
ging må være fremtidsrettet, med vektlegging på økologiske
prinsipper og tankegang.

Senterdannelse
I fylkesdelplanen ATPNG er Slevik definert som lokalsenter. Det
forutsettes da bl.a. at området har barneskole, barnehage 1-5 år,
barnepark, torg/bygdetun, forsamlingslokaler, grendehus, ser-
veringssted, idrettsplass, park/lekeplass, legekontor, tannlege,
dagsentre, eldresenter, sonekontor pleie, postkontor, bank, daglig-
varer, forretningssenter og bensinstasjon. Senterdannelsen på
Slevik er svak og viktige funksjoner mangler. Kommuneplanen
øremerker ikke arealer for fremtidige senterfunksjoner. Det er
ikke tatt med spesielle arealer til næringsformål/forretning. Det
må arbeides for å utvikle senterfunksjoner, inkl. torg, på sentrale
arealer på Slevik. Det vil i praksis si i området ved Omsorgs-
kontoret

Idrettsanlegg
Det er ikke satt av arealer til  idrettsanlegg på Slevik i ny
kommuneplan,  slik som det var tilfelle i Generalplanen fra ca.
30 år tilbake. Behovene for innendørsidretter kan trolig
dekkes ved utbygginger knyttet til Slevik skole. Det vil likevel
være behov for bedre utendørsanlegg enn i dag. Manglende
tilbud lokalt fører til mye ekstra transport i form av bilkjøring.

B 427 -boliger

Områder for eksisterende

hytter som på lang sikt bør gå

over til boligformål.

Mulig senterdannelse,torg

Barnehage ?

Alternativ for nytt
Slevikkryss

Idrett?
Bolig?

Løkke

Buss

Buss

Buss

Gangvei-
system
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Trafikksystemet generelt
Hovedveisystemet utgjøres av riksveien gjennom
Slevikområdet og Vikene og fylkesveien fra Møklegård-
krysset til Øyenkilen.  Dette er delvis sterkt trafikkerte veier.
Ingen av disse har et utbygget gang- og sykkelveisystem.
Unntaket er kortere strekninger gjennom Vikene. Fylkesdel-
planens norm (ATPNG) om at lokalsentra skal ha gang- og
sykkelveisystem til sentrum er fortsatt langt fra realitetene.
Skoleveiene er svært utrygge i dag. Mangelfull gatebe-
lysning er også et stort problem.

Tiltak vedrørende trafikksikkerhet
Det er fylkesveikontorets ansvar å planlegge og å gjennom-
føre tiltak og utbedringer langs fylkesveier og riksveier.
Beboerne, og delvis også kommunepolitikerne, føler seg noe
maktesløse i forhold til å ta tak i, og å gjøre noe med prob-
lem-områdene. For beboerne har  trafikksikkerhetstiltak
første proritet i lokalmiljøprosjektet. I et prosjekt som dette
finner vi det riktig å vise forslag til konkrete løsninger på
problemene. Disse må betraktes som innspill til veikontoret
om langsiktige utbedringstiltak. I tillegg drøfter vi enkelte
strakstiltak av mer midlertidig type.

Veibredder:
Veisystemet må bygges mer konsekvent opp etter
differensieringsprinsippet. Det betyr at veiene utformes i
forhold til veiens funksjon. Eksisterende planer viser stor
inkonsekvens her. (Vi kan finne rene adkomstgater med
høyere standard enn fylkesveien.)

Rabatter og gang-/sykkelveier:
Adskillelsesprinsippet er et annet viktig prinsipp. Det skal
legges til grunn i tettbygde strøk som her. Det betyr at vi skal
ha ett sammenhengende veinett for motorisert trafikk og ett
for gående og syklende. Det er kun på boligveier der trafikken
er liten og farten lav at prinsippet kan fravikes

Differeringsprinsippet og adskillelsesprinsippet er Veg-
direktoratets og Statens Vegvesens egne overodnede
prinsipper for veiutforming.

Veikryss:
Veikryssene mellom riksvei og fylkesvei (Møklegård-
krysset) og mellom riksvei og samlevei (Halvordsrødveien)
til boligområdene er de farligste punktene. Her har vi illustrert
langsiktige løsninger basert på Statens Vegvesens egne
normaler i veg- og gateutforming.

Kollektivtrafikk:
Kollektivtrafikk med buss må prioriteres høyere. Tidsmessige
holdeplasser hvor det er proritert gode busslommer, leskur
og korte gangavstander må etableres. Det er store mangler
på dette feltet.

Veibelysning:
Veibelysning har først og fremst med trafikksikkerhet å gjøre.
Men det har også med generell trygghet og trivsel å gjøre.
Statens Vegvesen har egne krav til utforming av veilys-
anlegg. Det er store mangler langs hovedveiene i Slevik-
området som beboerne nå krever prioritert.

Fartsdempende tiltak:
Fartsdempende tiltak er først og fremst aktuelt på adkomst-
veier i boligområder. De gjennomføres sammen med skilting
med 30km-sone. I boliggater som er utformet med for høy
standard kan dette utnyttes konsekvent. I disse tilfellene er
det snakk om lokalpolitiske prioriteringer i samråd med
skilktmyndigheten.
Prinsippet er ikke fullt så enkelt å bruke, (d.v.s. å få aksept
for hos Veikontoret), på riksvei og fylkesveier. Det er derfor
neppe aktuelt å benytte som tiltak, heller ikke kortsiktig,
ved Slevikkrysset eller Møklegård-krysset.

Beboerne ønsker
at følgende skal prioriteres:

Gang- og sykkelveisystemer som binder sammen hele
sørbygda. Systemene langs riksveien er spesielt viktige.

Bedre kollektivtrafikktilbud, og ikke bare til byen, men
også til idrettsanleggene på Manstad hvor det ikke går
buss nå.
Minibusstilbud bør vurderes som et supplerende tilbud.

Busslommer langs Øyenkilveien og langs riksveien slik
at skolebarn og andre slipper å stå i veien.

De viktige veikryssene Møklegårdkrysset og Slevik-
krysset må gjøres tryggere. Slevikkrysset er viktigst. Her
må strakstiltak settes inn for å øke sikkerheten spesielt
for skolebarna.

Trafikksikkerhet generelt i boligområdene. Fartsdemp-
ende tiltak.

Gjennomgang av skiltbruk og skilting som kan øke
sikkerheten spesielt langs riks- og fylkesveiene.

Alle tiltak som kan redusere transportbehov og kjøring
må prioriteres. Flytting av fritidstilbud fra Gressvik/
Fredrikstad til lokalområdet er ønskelig for å øke tilbudet
lokalt.

Merking av turstier og en enkel opparbeiding av turveier.

Merking og tilrettelegging for at gamle eksisterende
veisystem (Slevikveien, Vikaneveien) kan bli gode
supplerende alternativ til riksveien for gående og syklister.
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Tiltaksområder

Tiltaksområdene, dvs. nærområder hvor vi har gått nærmere inn

på konkrete forslag til bedre løsninger er ringet inn på kartutsnittet

til venstre.

Vikene

Slevik

Møklegård

Øyenkilen

Oppmerksomhet mot søknader/endringer som kan hindre og

ødelegge muligheten for gode helhetsløsninger.

Det er viktig at kommunens etater har god kommunikasjon slik at

enkeltvedtak ikke blokkerer for de gode helhetsløsningene.

Under vises et eksempel på en tomt utskilt for 30 år siden ved

Mellegårdsveien. Det er nylig gitt byggetillatelse for en bolig her,

og dette vil hindre at denne fine gamle traséen blir tatt i bruk som

internt gang- og sykkelveisystem. Hva nå? Barna tvinges nå til å

bruke R.v. 117 som skolevei. Her må noe gjøres.
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Møklegårdkrysset med nærliggende veisystem

Det foreslås ny kryssutforming i form av rundkjøring.
Det innebærer at krysset trekkes noe mot nord for å få en
oversiktlig og god situasjon. Rundkjøring vil ha en god effekt
med tanke på siktforhold og redusert hastighet.

Eksisterende gang-/sykkelvei videreføres fra Møklegård-
krysset mot Vikene på samme side av veien som den ligger
nå. Gang-/sykkelvei langs Øyenkilveien, som forutsettes lagt
på vestre side, føres frem mot riksveien i draget bak
boligområdet og kobles til hovedsystemet langs riksveien
nær Dypekloveien. Resultat: Kortere og tryggere skolevei
for ungene fra Øyenkilen.

Lekeplassen på Møklegård kan trekkes noe inn og nordover.
Det lages en tverrforbindelse/snarvei mot butikken. Evt. kan
den plasseres mellom uthuset til huset i svingen og huset
innenfor. Lekeplassen brukes ganske lite idag, men
velforeningen ønsker at den beholdes, rustes opp og gjøres
litt mer interessant for barna.

Gangvei langs Øyenkilveien bør være et prioritert tiltak.
Det  er bekreftet at tiltaket er vurdert i gjeldende  handlings-
plan 1998 - 2001. Det betyr bl.a. at påtrykk fra velforeningen
er viktig nå.

Busslommer langs riksveien og Øyenkilveien betraktes som
viktige tiltak for å øke trafikksikkerheten.

Trafikkskilt. Det er to staller på Møklegård og det er ganske
mange barn som daglig er ute å rir. Skilt 155- Kryssende
ridevei, bør plasseres på toppen av Møklegårdsbakken  og
ved Dypekloveien.

Dypeklo-
veien

Øyenkilveien
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Slevikkrysset m.v.

Kryssproblemene foreslås  løst ved å anlegge en rundkjøring
som vist til venstre. Løsningen  krever justering av alle vei-
traseer inn mot krysset. Det er god plass for å få til dette.
Samtidig må det foretas justeringer av veihøyder, både i
krysset og i Halvordsrødveien for å bedre sikt- og innkjørings-
forhold mot krysset.

Gang- og sykkelveisystem Halvordsrødveien - Slevikstranda
benytter nåværende kjørevei mot Slevikstranda. Kryss er i
utgangspunktet foreslått i plan. Undergang bør vurderes.

Slevikbekken som biotop må sikres. Dette er en bekk med
egen sjøørretbestand. Eksisterende svingete løp (meand-
rering) beholdes. Veikryssinger løses med enkle broer av
egnede store rør. Naturlige vekster langs bekken beholdes.

Utforming av et “torg” i området ved Omsorgssenter og
butikk. Kan bidra til en styrking av senterfunksjonene og
etablere et slags “mentalt” og fysisk senter for lokalområdet
Slevik. Betinger riving av et hus. Nybygg (f.eks. boliger)
brukes sammen med omsorgssenteret for å danne torg-
avgrensning. Gamle Slevikvei blir en del av torget. Veiarealet
markeres med eget belegg.

Busslommer anlegges både på begge sider av riksveien og
ved torget.

Gang-/sykkelsystem og turveisystem kobles mot torget og
Langgårdsvei samt forbi evt. nytt boliområde og ut i marka.

Bearbeiding av områdene rundt ballsletta. Kan en evt.
kjøreadkomst være bak løkka mot det nye boligområdet?
Inn-passing av barnehagetomt bør inngå i en plan for nytt
boligområde.

Nytt boligområde, som er skissemessig vist på side 28, med
adkomst og tomtedeling gir 12 nye boliger.

Gamle Slevikvei bør stenges mor R.v. 117 i sydlig ende
ved Slevik Trevare.
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Øyenkilveien

Sammenhengende gang-/sykkelvei anlegges på sørvestsiden

av veien. Busslommer etableres. Veibredden på Øyenkilveien

anbefales til 6 m kjørebanebredde. Det bør benyttes 3 m

skille og 3 m gang- og sykkelvei. Dette er en veistrekning

som ikke bare skal betjene boligområdene men som har

relativt stor trafikk i sommersesongen til Foten badested

som er komm-unens eget sjøbadeanlegg.

Fotenveien

Fotenveien har ganske høy trafikkbelastning i sommer-

sesongen til badeplassen, som er den største offentlige

badeplassen i distriktet. Det er viktig å holde hastigheten

nede med å opprettholde en forholdsvis lav veistandard. 4

m kjørebanebredde med enkelte møteplasser er en tilstrek-

kelig standard. På den første rettstrekningen, til man er forbi

velhuset,  ønskes anlagt tre fartsdempere i form av humper.

Vedlikeholdet av Fotenveien er dårlig. Dette er en adkomst

som bør prioriteres høyere i kommunens budsjett.

Stranda i Slevikkilen

Dette er et lokalsamfunnstiltak helt i tråd med lokale ønsker

basert på et forslag fra landskapsarkitekt Per André Hansen.

Ved hjelp av midler fra Miljøbyprosjektet er faktisk tiltaket

allerede blitt gjennomført under arbeidet med lokalsam-

funnsprosjektet Slevik. Det ansees som viktig at noen

prosjekter raskt fører til konkrete og håndgripelige tiltak

slik at beboerne ser at det nytter med engasjement. Dette er

et godt eksempel på dette.
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Østre og Vestre Vikene

Gang-/sykkelveisystemene i området er mangelfullt. Det
finnes kortere strekninger som er utbygget, men sammen-
hengene mangler. Videreføring av utbyggingen ligger ikke i
handlingsplanen for perioden frem til 2001. Problemene kan
ligge i vanskelig  fremkommelighet. Med en fleksibel til-
pasning til lokale forhold bør det være mulig å føre frem
gangsystem uten for store inngrep. Det kan også finnes
alternativer til store steinfyllinger i fjæra, f.eks. tilpassede
bryggeløsninger, utkraginger osv.

Veistandarden generelt i dette området må baseres på mini-
mumsløsninger. D.v.s. 6,5 m kjørebanebredde. Begrunnelsen
er høyere sikkerhet og minst mulig/ingen inngrep i eksist-
erende bevaringsverdige bygningsmiljøer.

Det er lokale ønsker om bygging av eldreboliger mellom
Haugland og skytterhuset.

Boligområde B424 er godkjent utbygget. En forsiktig
fortetting i eksisterende boligområder bør vurderes dersom
man sikrer seg at dette blir helårsboliger, og at stedskarak-
teren ikke ødelegges.

Opprydding  i forhold som gjelder reklame, skilting,
parkering, skille gangareal/kjøreareal osv. er også viktige
tiltak som gjelder trivsel. Spesielt området rundt butikken

Vestre Vikene

Østre Vikene

Øyenkilen

Onsøystiens trasé er kommentert foran. Det er en god idé å
legge den nedenom Øyenkilen. Onsøystien må merkes. Det
er vanskelig å finne ut hvor denne er i dag.

Guttebukta, badeplassen for lokalbefolkningen i Øyenkilen,
trenger opprydding, flytting av sten osv. Kan miljøby-
prosjektet bidra? Adkomsten fra Fjeldskilen Marina bør
utbedres. En gruset sti f. eks.

Tilgjengeligheten fra brygga og utover på “Odden” bør
kunne gjøres bedre, f.eks. med trapp opp fjellet fra molo-
området.

Torggauten Fort er et kulturminne fra siste krig som er i
ferd med å ødelegges i forbindelse med at forsvaret forlater
området. Området må gjøres tilgjengelig, utsiktstårnet også,
og det må informeres om hva dette har vært og hvilken
funksjon området har hatt. Med omtanke og vilje kan dette
bli en lokal attraksjon. Stedet bør knyttes til Onsøystien.

Foten badeplass kommenteres her under Øyenkilen fordi det
faller naturlig at Øyenkilen Vel også føler ansvar her som den
nærmeste velforeningen. Det kan være interessant å ta opp
en diskusjon om Fotens fremtid, spesielt i forhold til driften
av kiosk/kafebygningen, men også strandområdet generelt.
Kunne det være en ide at bygningen  ble benyttet som velhus
under forutsetning av opprustning  og bedre drift som kan
komme allmennheten til gode? Bygningen representerer et
uutnyttet potensiale i forhold til å gi de mange besøkende et
bedre tilbud i dette flotte friområdet.

Det er ikke kommet frem sterke ønsker i forhold til lekeplassen
i Øyenkilen . Den er nok relativt lite brukt. En ny vurdering
kan gjøres i forbindelse med at de grunne sivområdene innerst
i kilen evt. bør sikres som biotop. Dette henger også sammen

med at vi mener reguleringsplanen fra 1990 bør oppheves.

Ved bryggen i Vestre Vikene
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Trafikkproblemene rundt Slevik skole

Halvorsrødveien og Slevik allé utenfor skolen representerer
kritiske områder i forhold til trafikksikkerhet. Spesielt kritiske
punkter oppstår ved henting og bringing av barn ved
skoleslutt og om morgenen. Holdeplass for bussen er rett
innenfor krysset. Kombinert med privatbiler og barn med
og uten sykkel blir det lett farlige situasjoner her. Det foreslås
at det anlegges en hente- og bringesløyfe vest for skolen
som vist på skissen. Den skal kun brukes til av- og
påstigning, ikke til parkering. Krysset mellom Halvors-
rødveien og Slevik allé bør i tillegg utbedres. Spesielt er det

Andre viktige tiltak som bør drøftes videre

Styrking av nærbutikken. Hva kan gjøres for å styrke
dette tilbudet lokalt?  Kan det være mulig å få etablert en
minibank, eller postfilial i butikken? Forslaget om å etab-

lere et “torg” ved butikken kan være et viktig fysisk tiltak.

Aktiviteter som foregår på kveldstid og betinger at folk
må kjøre inn til sentrum må vurderes lagt ut i lokalområdet.
Det kan f.eks. være voksenopplæring eller idrettsaktiviteter.
Dette temaet bør følges opp av velforeningene.

Det er behov for lokaler til innendørs idrettsaktiviteter.
Større gymnastikksal på skolen er en måte å imøtekomme
dette behovet på (prosjektert byggetrinn B, som fordobler
gymnastikkarealet). Lengre frem i tid kan en idrettshall i
Åle-området komme som et supplement for beboere i
Sørbygda.

Det må arbeides for å få etablert en barnehage på Slevik.
Helt konkret foreslås den lagt til området som i kommune-
planen er satt av til boligformål ved løkka. Det er en privat
grunneier til det aktuelle arealet. Barnehage bør knyttes til
utvikling av boligfeltet.

Det er et utbredt ønske om et fast legetilbud i kretsen,
lagt til Slevik Omsorgssenter. Mange betrakter dette som
et viktig tiltak.

Opprettelse av en biblioteksfilial, lagt til skolen, er et
annet servicetiltak som står høyt på ønkelisten blant
beboerne.

veienes høyder som skaper dårlige siktforhold. Det er
ønskelig å rette på dette samtidig som selve kryssutform-
ingen godt kan gis en innsnevring for å få ned farten i krysset.
Dette vil bety sikrere kryssing for gang- og sykkeltraseen
over Slevik allé. Nord for skolen er det anlagt en snuplass
for busser. Denne opprettholdes. Det kan være behov for en
bedre opp-arbeidelse av parkeringsplassen med tanke på
klarere avgrensninger. Planskissen antyder en løsning på
dette.
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Slevikstranda har et attraktivt og særegent kulturmiljø med

høy verneverdi. Det er viktig  at  bevissheten rundt

Slevikkilens kulturhistorie kan opprettholdes ved å ta godt

vare på historiefortellende bygningsmiljøer.

Ved fremleggelsen av denne rapporten vil lokalsamfunns-
prosjektet Slevik gå over i en ny fase.

Prioritering og gjennomføring av forbedringstiltak skal først
og fremst bygge på stedsanalysen . Ved rullering av kom-
muneplanen må stedsanalysen tas frem og forslag til tiltak
og endringer som er begrunnet i rapporten, må da taes opp
til vurdering. Etter vår mening gjelder dette spesielt enkelte
reguleringsplaner som er omtalt foran.

Det skal være et overordnet mål å arbeide for at foreslåtte
miljøforbedringstiltak innarbeides i handlingsplaner og
kommunale budsjetter for at de i neste omgang kan bli
realisert. Spesielt velforeningene bør spille en aktiv rolle her.

Beboermedvirkning og påvirkning vil være av avgjørende
betydning i den videre prosessen. Planen er nå at det
etableres et lokalsamfunnsforum som skal styre den videre
prosessen. Her bør bl. a.representanter for alle tre vel-
foreningene sitte samt andre representanter som kan være
talsmenn for de ulike interessegruppene.
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