Sombeboer i Kopervik,har jeg følgendekommentarertil Kommunedelplan
en.

Kommunedelplan
en avgrensningav Kopervikvirker fornuftig.
Kommunedelplan
en etterlater inntrykk av et ønskeom byutviklingi Kopervik.
Kommunedelplan
en ønskerå fremstå som erstatning for ny reguleringsplanfor Kopervik. Planen
tilsidesettereksisterendereguleringsplaner
.

Arealbruk
Planenbåndleggermye arealtil boligformål.Man ønskerstørre befolkningog befolkningstettheti
Kopervik. Størrebefolkninggir utvidet behovfor nødvendigesamfunnsfunksjoner/offentlige
tilbud/tjenester, felles arealerog fellesfunksjonereller til dekningav behovsom ennåikke har
oppstått.
Reservererman i planentilstrekkeligareal for å ivareta disse behovene?
Reservererman tilstrekkeligearealerinnenfor de forskjelligeboligområdenetil felles formål og til
miljøforbedring?

Reduseringav gågate/kjøringi eksisterendegågate
Den østre del av gågatai Kopervik,den som ønskesgjort kjørbar,er den mest behageligeå oppholde
segi og det er her man møter andre innbyggerei Kopervik.Dennedelen av gågatagir god
vindbeskyttelsefor den leie nordavinden,godesolforhold og et buet gateforløpsom gir gode
byromsopplevelser.Denne delen har ogsåen vesentligfunksjonsom møtested,eller ”vannpost”.
Å tillate ferdselmed kjøretøyher vil forringe denne delen vesentligog som følgevirkningforringe
hele gågatas miljømessigeaspekter.
Dersomman skalendre fra gågatetil kjørbar veg,skalman værehelt sikker på at dette er en god
løsningsom tilb yr ”mer” for alle parter. Byutviklingeni vår del av verdenellers,går fra kjørbar til
gangbarog ikke omvendt som man tenker her.
Det er vanskeligå tenke segat en slik løsningvil gi mer for alle parter.

Byutviklingenog Beboernesperspektiv
Planenfokuserespå mangeviktige områderi byen.Planenmanglertil en vissgradbrukerens
perspektivog i planenfremstår de forskjelligeområdeneisolert. Planenforteller i liten grad hva den
vil befordre for Koperviks innbyggerne.
Man kan ønskesegat planenbegynnerå forbinde, altsåskapegodeferdselsårerfor gåendeog
syklistermellom de viktigste offentlige funksjonene, mellom de viktige byrommene,mellom de
rekreative/fritids områdeneog handels- og næringsområdene.

Hvordantenker planen at havneområdetog båthavn/festplasshengersammenmed gågata,hvordan
tenker den gågatahengersammenmed Sveinsvolljordet,og hvordantenker den man kobler park og
barneparkpå disseviktige dagligebruksfunksjonene.Og hvordan bevegerman segmellom disse?
Hvordanman som innbyggerledesnaturlig gjennomnaturlige forløp bådesom gående,syklendefra
havn til sveinsvollsjorde,fra gågatatil grøntstrukturer,fra skoletil lekeplass,fra båthavntil kulturhus.
Hvordankan man oppholdesegi og bruke byen; handle,møte andre mennesker,oppleve,spiseog
alt det andremenneskergjør i dagligdagen.
Dissespørsmålsamt hvordanKopervikog sentrum av Kopervikutvikleshar planeni liten grad drøftet
eller tilrettelagt for. I dette perspektiveter det rom for forbedring.

Utvidelseav detaljhandelområdettil Bygnes
Moderne norsk(by)planlegginghar etterlatt ossmed områder der det finnes butikker, men ikke bor
menneskerog områder der det bor mennesker, men ikke finnes butikker. Bygneser et slikt område.
Å tillate detaljhandeleller etablere storsenterutenfor bysentrumer den bestemåten å sanere
sentrumsbutikkenepå i følgeforskningen. Å tillate detaljhandelpå Bygneskan værekroken på døra
for Koperviksentrum.Det er en lite tiltalende tanke.
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