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ÅkrehamnVekstønskerå kommemed innspill til kommunedelplanenfor Åkrehamn.Vi har over 175
medlemsbedrifter,lag og organisasjonertilsluttet.
Vi har ogsåtidligere i prosessenkommet med innspill til kommunedelplanen,men tar nå opp punkter
som ikke ble tatt med sist.
1. MPGtiltak i sentrumsgatene
Omkjøringsveiog ny innfartsveitil Åkrehamnmed oppstart høsten2019 vil gjøre
eksisterendeFV47gjennomsentrum av Åkrehamntil en mindre trafikkert kommunegate.
Kommunedelplanenmå ta med i kommunedelplanenutbedringer av FV47fra Tjøsvollbro og
til Åkra Ungdomsskole.Miljøprioritert gjennomkjøring med sykkelfelter,gangfelter,brostein
og beplantningvil føre til et bedre miljø og det bør utarbeidesen plan for dette arbeidet.
Videremå Rådhusvegen
få en oppgraderingmed lignende MPGstruktur slik at det blir
attraktivt for utbyggereå starte byggingpå ledigetomter. Rådhusvegen
er den viktigste
gaten der havneområdetog sentrum kan få en fortett ing og komme nærmerehverandre.
2. Fortetting med utbyggingav kombinert formål Kontor/leilighet/næring
Det er flere ledigeubebygdearealeri Rådhusvegen.
Kommunenbør leggeforholden til rette
og samspillegodt med eiendomsbesitterefor å fortett Rådhusvegenslik at det blir en gate
med sentrumspreg.Videreut mot Øynåog Holmenhar kommunenen ganskeny godkjent
reguleringsplan.Her er det en del rekkefølgekravvedrørendefortau og utvidelseav
veibredde.Utbyggerehar gått sammenfor å løserekkefølgekravmen kommer ikke i mål
fordi det er eiendommersom ikke ønskerat reguleringsplanenblir realisert.Kommunenmå
hjelpe utbyggeremed å få avtaler med eiendomsbesit
tere eller ekspropriere,slik at
kommunensegenreguleringsplanblir utført.
3. Kulturaksenfra nåværendeKarmøykulturhus til Åkrasanden
Kultur og idrettsaksenfra kulturhusetgjennomÅkraparken,Idrettsparken,Åkrasandenog
videre mot Ferkingstader blitt en viktig trasé for lokalbefolkning,folk fra nærområdeneog
turister. Vi har ingen overnattingsstedersom kan benyttes langsdennetraseen.Speiderhuset
og RødeKorshuset liggeri denne aksenog kommuneplanutvalgetmå se på om det er mulig
å få omregulert de to byggenetil blandaformål slik at det kan brukessom overnattingsteder.
PåÅkrasanden(3.sanden)sør for toalettbyggog mot Speiderhuseten gammelfotballøkke
som ikke er i bruk. Her kan det etableresutendørstreningsapparater,petanque-bane,
sandvolleybaneog sandhåndballbane.
Dette vil gi store muligheterfor lokalbefolkningog
andre til å komme i bedre form bådefysiskog sosialt.
4. Åkra Gamlekirke
Åkra gamlekirke er listeført menskirkegårdener fredet. Kirkenhører til i bybildet og det er
derfor viktig at den blir tatt vare på. Kirkegårdener i dårlig stand med mangeødelagtegraver
med smijernog flotte gravstener.Videreer mureneog gjerder slitt og i dårlig stand.

ÅkrehamnVekst,Postboks148, 4270 Åkrehamn,e-postpost@akrehamn-vekst.no
mobil 916 97 245
Besøksadresse.
Klæhaugvegen
14

Lyssettingav kirken vil være et flott innslagi bybildet. Det bør væremulig å vedlikeholde
kirkegårdennettopp fordi den ligger midt i bybildet. Selvekirken må vedlikeholdesog har et
etterslep på 2,5 millioner kroner for å stå frem som et smykkeskrin.
5. Kyststienfra Åkrasandentil Ferkingstad
Det bør leggestil rette for et informasjonssenterpå Åkrasanden,gjerne i tilknytting til en
kafé. Etter at Åkrasandener kåret til Norgesfineste sandstrandsammenmed den
internasjonaleFEEgodkjenningenBlått Flagger det behovfor å vise frem hele kyststien.
Informasjonssenteretkan ha innslagav floravelde,historie, kyststienfra Stong/Årabrotfrem
til Hopnaustenepå Ferkingstad.
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