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Sentrum Arbeiderpartilag r

Sarpsborg kommune, 1702 Sarpsborg

Høringsuttalelse til Sentrumsplan-saksnr. 14/06830

Vi viser til møte  i  dag med kommunens representant Eirik Milde hvor det oppfordres
om å avgi en høringsuttalelse til sentrumsplanen angående ønske om et områdeløft
for Østre bydel.
Sentrum Arbeiderpartilag ber herved om en videre oppfølging av Østre bydel
gjennom våre mange tidligere henvendelser.

Her vil vi vise til på vårt brev til kommunen av 31 .1 .2017 hvor kommunen v/ ordfører
Sindre Martinsen-Evje gir bl annet følgende tilsvar av 13.2.2017. ”i brevet bes
kommunen om å legge til rette for utvikling og fornyelse av Østre bydel og at
tilrettelegging, planlegging og innovasjon i området ikke bør forsinkes av InterCity
traseen.
Sarpsborg kommune stiller seg svært positivt om grunneierne tar initiativ til regulering
av kvartaler i området  .  Det er positivt om grunneierne går sammen om å regulere og
kommunen ønsker en dialog om utviklingsønsker.”

Vi viser ellers til vår Årsberetning for valgperioden 2017-2018 hvor laget bl annet
understreker Østre bydel som fokusområde , og viser til rapportene om levekår i
Sarpsborg 2012-2014 Et verktøy for sosial utjevning. Det framgår her at sonen
Fram/Grina dvs Østre bydel skorer lavest på 8 av 10 sosiale indikatorer i
kommunen.

Vi legger ved
a) Kommunen svar av 13.2.2017 på vår henvendelse av 31 .1 .2017 med 100

underskrifter av beboere i Østre bydel
b) Vår uttalelse 1-Kommuneplanens samfunnsdel for Sarpsborg 2018-2030-

Høringsutkast.
c) Et skjema Områdeutvik/ing Østre bydel som laget har utarbeidet. Skjemaet

viser hvordan planprosessen kan utvikles videre med en egen styringsgruppe.

Sarpsborg 13. Mars 2019

Kai Hornslien (leder) Solbjørg Lervik (styremedl) Åge Langeland (styremedl)
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Det haster med fornyelse av Østre bydel

Sarpsborg kommune viser til brev mottatt 31  .1.2017  fra beboere, eiere og
forretningsdrivende. lbrevet  bes kommunen om  å  legge til rette for utvikling og fornyelse av
østre bydel og at tilrettelegging, planlegging og innovasjon i området ikke bør forsinkes av
InterCity traseen.

Sarpsborg kommune stiller seg svært positiv om grunneierne tar initiativ til regulering av
kvartaler i området. Det er positivt om grunneiere går sammen om  å  regulere og kommunen
ønsker gjerne en dialog om utviklingsønsker.

Sarpsborg kommune har satset på  å  løfte kvaliteten på steder som gågata, St.marieplass,
Kulåsparken, Glengshølen, Tusenårsstien, Borgarsyssel mm i  2016. og ser at dette har
positive effekter. Opprusting av lekeplass i Sverdrupsgate.  5  og etablering av byhage er
blant annet aktiviteter som vil gjennomføres i  2017. lkommende handlingsplan til
Sentrumsplan  2017-2026  og økonomiplan fra  2018, vil kommunens videre innsats på
området vurderes.

Sarpsborg kommune oppfordrer til å følge revideringen av sentrumsplan  2017—2026,  Se
informasjon på kommunens nettside: htt s://www.sar sbor .com/ olitikk-o  — laner/ laner-
og-rappo er/sentrums  lan/

Med  hilsen

Sindre  Martinsen-Evje
Ordfører

Dette brevet er signert elektronisk

Kopi tililde Øisang/Enhet kommunikasjon og service

Saksbehandler: Kjersti Aune, Enhet plan og samfunnsutvikling
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Til Sarpsborg kommune vl

politisk og administrativ  ledelse.

Det haster med fornyelse av Østre bydel.

Konsulentenes  rapport  av 26.5.13 har bykjernen som det  mest  strategiske område for at

Sarpsborg skal lykkes med attraktiv'og livskraftig vekst. Dette blir oppsummert slik:

Bykjernen, særlig de østre deler, består av bygninger og kvartaler av svært varierende

kvalitet og er det området i sentrum som har størst potensiale for fornyelse og økt vitalitet.

Sett i forhold til investeringer i nybygg, ansees dette området som det mest bærekraftige og

økonomisk gunstige å begynne en sentrumstransformasjon i.

Konklusjonen fra konsulentfirmaet er meget klar.

For ytterligere å understreke Østre bydel som fokusområdes, kan vi vise til Rapporten om
Levekår i Sarpsborg 2014- Et verktøy for sosial utjevning som viser at sonen F ram/
Grina dvs Østre bydel, skorer lavest på 8 av 10 sosiale indikatorer i kommunen.
Det er serdeles viktig at ny boligbebyggelse gir økt botetthet i dette sentrumsnære
byområdet.

Som beboere,eiere og forretningsdrivende i Østre bydel finner vi det riktig og be om at
kommunen nå legger til rette for utvikling og fornyelse av Østre bydel.
St. Mariegt som handlegate må styrkes ved utbygging og økt botetthet ] dette området.

Tilrettelegging, planlegging og innovasjon for dette viktige sentrumsområde, har ligget på
vent i årtier og bør ikke bli ytterligere forsinket pga InterCity traseen.

Ny dobbeltsporet jernbane med stasjonsområdet har sitt mulighetsområde og bør derfor ikke
være til hinder for at planleggingen av en rekke kvartaler kan igangsettes.

Sarpsborg i januar 2017

Som beboere, eiere og forretningsdrivende:
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Uttalelse 1-Kommuneplanens samfunnsdel for Sarpsborg 2018-2030

Høringsutkast.

Kommuneplanens samfunnsdel legges nå ut på høring fra 12. des —til 6.februar  2018.

Sentrum Arbeiderpartilag avgir har følgende uttalelse:

Rådmannen viser til at det har vært en gmndig og bred involvering av innbyggerne.

Planforslaget inneholder strategier som skal bidra til befolknings- og arbeidsplassvekst med
må! og strategier som kan gi miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Det nevnes også

en rekke virkemidler knyttet til areal og bygninger ,tjenester, natur, kulturtilbud, handel og
viktigheten av et godt omdømme. Så er byutvikling tatt opp med ønske om en kultur preget

av endringsvilje, åpenhet, tillit og samskapning —spørsmål som er helt sentrale hvis visjonen

"sammen skaper vi byen", skal bli en realitet.Videre forklarer utredningen at kommuneplan-

ens samfunnsdel, er kommunens overordnede styringsdokument som skal ta stilling til de
langsiktige utfordringer, mål og strategier. Dette er en betydelig utfordring som igjen —slik det
står - skal danne grunnlaget for kommunens 4-årige handlingsplan og budsjett.

Det har ellers vært bred medvirkning med over 200 mennesker som har deltatt i innbygger-

middager. Det framkommer at gjennom medvirkningsprosessene, er det særlig fire tema som

har pekt seg ut- klima, miljø, bærekraft, et variert jobbtilbud og kanskje ikke minst et levende
sentrum. Hvordan en skal skape et levende og ikke minst et levedyktig sentrum -er Sentrum
A—lag særdeles opptatt av.

Så er vi framme ved avsnittet i utredningen som Sentrum A-lag anser som noe av det
vesentligste. Innspill om det gode hjemstedet !
Her framkommer det at mange innbyggere har gitt uttrykk for at god byutvikling er viktig. De

var opptatt av gode kvaliteter i byen som boliger, grønne områder og mye aktivitet. Flere
innspill handler også om bedre tilgang på boliger, varierte botilbud og flere boliger kombinert
med næringseiendommer i sentrum.
Vi vil også vise til at ungdommen i Sarpsborg ønsker seg flere spennende jobber , ”en by

som gir deg mulighet til å finne drømmejobben og en by som gir entreprenøren en sjanse.
Sentrum Arbeiderpartilag mener at det foregående avsnitt, blir vesentlig når det gjelder å

vektlegge viktigheten av den framtidige utvikling av Sarpsborg sentrum.
Rådmannens forslag til visjon:”Sammen skaper vi byen". Ordene sammen og vi understreker

viktigheten av deltagelse og fellesskap.

Planleggingen og utviklingen av Sarpsborg sentrum er viktig.

Den påfølgende saksframlegg viser potensiale for den kommunale befolkningsveksten som

er utarbeidet av Telemarksforskning. Vi  viser  til de  framlagte  forslag til  rammeforutsetninger

for  befolkningstilvekst  med rådmannens anbefalinger. Forslaget til mulighetsområdet for
det framtidige sentrumsområde i Sarpsborg — er imidlertid for stort— og gir helt feilaktige
rammmeforutsetninger for sentrumsutviklingen. Kommuneplanens samfunnsdel er uklar på
dette punkt og kan gi et dårlig arbeidsgrunnlag for den videre planprosessen.  Ramme-

forutsteningene  bør derfor endres med sikte på å stoppe den spredte klyngebyggelsen.

Sentrum Arbeiderpartilag ser det som helt vesentlig at forslag om befolkningstilvekst og
arbeidsplasser må sees i sammenheng med utvikling av et avgrenset og tettere/ mer
konsentrert sentrumsområde i Sarpsborg.

Sarpsborg 10. Januar  2018

Kai Hornslien (leder) Solbjørg Lervik (styremedl.) Åge Langeland (styremedl.)



Områdeutvikling Østre Bydel.

Kommune—enhet: Plan- og samfunnsutvikling

Sarpsborg kommune

Driftskostnader.

Husbanken,Fylkeskommunen og kommunen

Sentrumsplan Styringsgruppe Kommunedel-

Sarpsborg Utbyggere-Eiere-Leier/Innbygger plan mangfold,
Prosjektleder inkludering og

likeverd.

2016-2028
Konsulent

Delprosjekter Referansegruppe

Medvirkende/Aktører

- Flerkulturelt Råd

-  Innvandrerforeningene

— Flykningekontakt

- Enhet Kultur og Fritidstilbud

1) Områdeutvikling

Kvartalsløsninger

Aktuelle arbeidsgrupper

2) Beboermedvirk- - Enhet Skole og oppvekst
ning - Kulturskolen

-  Norsksenteret
—  NAV

3)Den kulturelle grunn-
muren

- Fadderordningen i idrettslag
- Ferieklubben

- Aktivitetsenteret EPA
4)Disponering av  areal-

bruken

Sentrumsplanen  for Sarpsborg

Det er viktig at Sentrumsplanarbeidet og Områdeutviklingsprosjektet for Østre bydel

samordnes slik at sentrumsplanen kan gi de beste rammforutsetninger for utviklingen av

Østre bydel. Dette er den eldste bydelen i Sarpsborg hvor de små kvartaler (60x60m) kan

gjøre det nødvendig å  se flere kvartaler i sammenheng.
Dette kan åpne for større indre gårdsrom og mer fleksibilitet ved utformingen av

bygningsmasse og byggehøyder.
Områdeutvikling av Østre bydel, kan gjøre det nødendig å vurdere på nytt foreliggende

gatebruksplanen for denne delen av sentrum.


