Lågalandet Beboerforening
Årsmelding for 2018
Innspill til Reguleringsplan for Flåtaløkka: Det ble etablert en arbeidsgruppe som jobbet med dette:
Kirsti Bleken, Elin Sogn, Sigbjørn Løchen og Sigmund Sundfør.
Arbeidsgruppen tok tidlig kontakt med MAP Arkitekter som jobbet med Reguleringsplanen for
kommunen. 26 juni hadde arbeidsgruppen et veldig konstruktivt møte med arkitektene Signe Marie
Vestre og Guy Tschudi-Madsen fra MAP arkitekter. De var lydhøre for våre synspunkter.
Vi sendte også inn våre kommentarer på utkastet til Reguleringsplanen til kommunen.
Reguleringsplanen er nå vedtatt. Totalt sett er vi fornøyd med planen og de endringene som ble gjort
sammenlignet med utkastet.
Kommuneplanens arealdel: Dette vil være en overordnet plan for kommunen. Den vil legge føringer for
de detaljerte reguleringsplanene. Tidsplanen og en skisse ble vedtatt kort tid før jul og vi ble invitert til å
gi innspill. Det er arbeid som fortsatte inn i 2019.
Økolandsby / Økosamfunn: Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember
2017 at det skal gjennomføres et forstudie for økolandsby i Kongsberg. Kommunen har startet en
forstudie og engasjert et fagmiljø til å hjelpe med dette. De ser på forskjellige områder:
«A; Historisk by med trebebyggelse, bakgårder/hager – her ser vi på område
Teatrumsgata/Stiksrudgata som et godt case.
B; Transformasjonsområde tidligere lager/industri
C; Nybyggerområde bynært
I tillegg skal vi vurdere et område utenfor byen.»
De tok kontakt med Kirsti Bleken og Sigmund Sundfør og hadde en befaring på disse eiendommene i
Treatrumsgata 12 desember. Forprosjektet fortsetter i 2019.
http://www.laagalandet.no/ - vår hjemmeside: Der finner du både informasjon om vårt område,
vedtekter og arkiv. Ta en titt!
Kommunen støtter dette og ga oss tilskudd også i 2018 som dekte våre direkte utgifter til dette.
Styremøter og kontakt med medlemmene: Det har vært avholdt noen styremøter hvor vi har sittet
sammen. I tillegg har vi hatt kontakt på epost om aktuelle temaer. Styret har sendt ut noen eposter med
informasjon til medlemmene.
Styret i 2018:
Sigbjørn Løchen
Elin Sogn
Dagfinn Omberg
Øyvind Løkling
Sigmund Sundfør

