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Dato: ........................................................ 13.03.2020
Saksbehandler: ................................. Knut Kaspersen
Telefon direkte: ....................................... 75 55 53 46
Deres ref.: ..................................................................
Løpenr.: .................................................. 23001/2020
Saksnr./vår ref.: ...................................... 2017/17383
Arkivkode: ............................................................ L13

Forslag til detaljregulering for Lillevollen 1 - kommentarer til
planen etter innsyn
Det er kommet en henvendelse til saken den 11.03.2020. Avsender er Marie Rønning. I brevet
kritiseres det hvordan høringsinnspill fra beboerne er behandlet i saken, at det er «besvart med kun
et tynt trafikkvurderingsnotat som vi allerede kritiserer. Dette er for dårlig.» I henvendelsen er det
vedlagt et brev sendt Bodø kommune 27.05.2019, der det også følger en underskriftsliste fra
beboerne i Stordalsveien; tittel «Bekymring vedrørende trafikksikkerhet i Stordalsveien».
Dokumentene vedlegges.
Orientering
Det aktuelle brevet med underskriftsliste er mottatt av Bodø kommune, tolket som en generell
bekymring for trafikksikkerheten i Stordalsveien, og arkivert på sak Kommunale veier og gater –
Rønvik. Bodø kommune har i sakens anledning gjort befaring og besvart henvendelsen med brev av
29.08.2019. Svarbrevet vedlegges.
Innspill og merknader i plansaken
Da det ble varslet oppstart av planarbeid i november/desember 2018, kom det innspill fra beboere i
Stordalsveien om trafikksituasjonen. Disse er kommentert og vurdert av forslagsstiller bak
planinitiativet, og er dokumentert i vedlegg til planbeskrivelsen.
Ved offentlig ettersyn høsten 2019, kom det merknader om trafikksituasjonen med de samme
bekymringer fra flere beboere, bl.a. de som står bak initiativet til underskriftsaksjon. I tillegg til
trafikknotatet som følger saken, er merknadene kommentert og vurdert i saksframlegget.
Brevet med underskriftsliste var ikke koplet til reguleringssaken og derfor ikke kjent da saken ble
lagt fram.
Vurdering
Bekymringene og argumentene har vært kjent på grunn av innspillene og merknadene. Det som
ikke har vært kjent for plansaken er at så mange beboere har underskrevet på bekymringene; 33
underskrifter. Administrasjonen ser ikke at dette bringer inn nye momenter, og viser til
vurderingene i saksframlegget med vedlegg.
Dokumentene gjøres kjent for bystyret.
Byutvikling, 13.03.2020
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Fra: Marie Rønning (marie.ronning@gmail.com)
Sendt: 11.03.2020 07:55:59
Til: Postmottak Bodø Kommune; Silje Lyngstad; Katrine
Kopi:
Emne: Re: Innsyn 17/17383
Vedlegg: FELLEStrafikkbrev_2 (1).docx
Hei, Tanja,
Tusen takk for hjelpen.
Kommunens kommentarer til våre høringsinnspill er besvart med kun et tynt trafikkvurderingsnotat som vi allerede
kritiserer.
Dette er for dårlig.
Jeg mener også at dere burde tatt med dette (vedlagte) signerte (innsendt i papirversjon, slik at alle signaturene skulle
være originale/ekte) brevet i saksnummer 17/17383 (vi har i dette brevet vist til riktig planID, som burde være nok til
å få det inn i porteføljen). Dere viser i saksbehandlingsbrev av 20.02.2020 til at i høringsrunden har bare fire
husstander i Stordalsveien meldt inn bekymring for trafikksikkerheten. I vedlagte brev, riktignok sendt inn i fjor vår,
har over halvparten av de voksne beboerne i gata signert i sakens anledning, og dette er ikke kommentert i
sakspapirene. Vi er med andre ord mange i dette nabolaget som er bekymret for trafikksituasjonen, spesielt ved en
forestående utbygging med nye innkjørsler fra bakken i Stordalsveien. Ser fram til svar fra dere.
MVH Marie
tir. 10. mar. 2020 kl. 15:07 skrev Postmottak Bodø Kommune <postmottak@bodo.kommune.no>:
Vedlagt ligger brukerveiledning for hvordan se dokumentene på byplansaken. Har nettopp publisert nr 8, 9, 10 og
14. Disse vil komme på plass enten kl 15 eller 18 da det er oppdatering da.
Nummer 20, 21 22,31 og 34 er journalført nettopp og da det tar 3 virkedager før de er ute på innsynet, kommer jeg
til å sende disse til deg på e-post.
Nummer 35 skal behandles i plan og miljøutvalget i morgen og du vil finne den på politikk i stedet for bygg og plan.
Klikk på rett utvalg om rett møtedato.

Hilsen dokumentsenteret Bodø kommune
v/ Tanja

Fra: Marie Rønning <marie.ronning@gmail.com>
Sendt: 6. mars 2020 20:09
Til: Postmottak Bodø Kommune <postmottak@bodo.kommune.no>
Emne: Innsyn 17/17383

Hei,
Jeg har forsøkt å finne dokumentene på sak 17/17383 som gjelder saksbehandling av høringsinnspill for utbygging
av Lillevollen 1, men jeg får ingen treff i deres postjournal.

Jeg ber om innsyn i alle dokumentene på saken, både brev, møtereferat og e-poster, fra og med 10.12.18 og til og
med dagens dato/deres sendedato. Ber om oversendelse snarest.
Jeg vil foretrekke elektronisk kopi.

Med vennlig hilsen
Marie Rønning Madsen
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