Endring av inspill nr. 4 til kommuneplanens arealdel.

Innledning
Vårt innspill som gikk på arealer tiltenkt utvidelse av driften i Spornes Gårdsbarnehage har tidligere
blitt avvist. I hovedsak begrunnet i at behovet for nye barnehageplasser på Tromøy i årene som
kommer er lavt. Samtidig har Arendal Bystyre besluttet å fremskynde byggingen av barnehage på
Marisberg til 2019/2020. Dette blir en stor barnehage med rundt 80 plasser. I tillegg er det kun snakk
om å legge ned Fjellvik barnehage – ikke Fabakken. Dette vil dermed gi en netto økning i
barnehageplasser på Tromøy med ca 60.
I den senere tid har det også blitt snakk om avsetting av arealer til enda en barnehage i forbindelse
med utvidelsen av byggefeltet på Tybakken. Hvor stor denne barnehagen eventuelt vil bli sies det
ikke noe om.
I lys av dette ser vi at grunnlaget for drift i Spornes Gårdsbarnehage kan bli betraktelig dårligere i
årene som kommer. Vi ser at det er villet politikk i Arendal å utvide det kommunale
barnehagetilbudet, samt redusere det private tilbudet.
Vi må dermed ta konsekvensene av disse signalene og ber om at vårt innspill (nr. 4) til
kommuneplanens arealdel endres til service- og turistnæring.

Formål
Vi ønsker å etablere et helårs overnattingstilbud i to tretopphytter på Spornes i tråd med Raet
Nasjonalpark sin ånd. Vi ønsker å tilby utlån av kajakker/kano, sykler, mulighet for fylling av
dykkeluft, skylling av dykkerutstyr osv. Vi ønsker med andre ord å tilrettelegge for aktiv bruk av
nasjonalparken - slik nasjonalparken blir fremstilt i reklamefilmene som er publisert.

Konseptet
Hyttene blir liggende ca 100 meter fra grensen til Raet Nasjonalpark, og ca 270 meter fra
nasjonalparkportalen. Det er gangavstand til det fremtidige nasjonalparksenteret i Hove.
Hyttene skal være høye nok til at man får opplevelsen av å være i tretoppene, men samtidig bygget
på en slik måte at de «forsvinner» i miljøet. Hyttene skal bygges i massivtre med utvendig kledning av
ubehandlet kjerneved. Glassflater i anti-reflekterende glass for å unngå solrefleksjoner utenfra samt
bedre utsynet innenfra.
Massivtre velges av praktiske og miljømessige hensyn. Blant annet for å passe inn i et
økoturismekonsept. I tillegg legger konseptet opp til at man setter et minimalt varig avtrykk i
landskapet ved å minimere terrenginngrep til det absolutt nødvendige.

Området har unik plassering i forhold til nasjonalparkturisme.

Nasjonalparkpartner
Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på prosjektet fra Næringssjef i Arendal Kommune Kåre
Andersen.

Til Lene Olsen og Einar Fredriksen:
Det vises til møter og samtaler, hvor dere har presentert deres ide om tretopphytter/økoturisme på
Spornes. Slik dere har presentert det, passer konseptet svært godt inn i forhold til den tenkningen vi har
knyttet til næringsutvikling i og rundt nasjonalparken. Dere fokuserer på naturopplevelser, padling,
dykking, sykling mv.
Denne type tilbud trengs for at vi skal kunne tiltrekke oss turister til nasjonalparken. Konseptet passer
godt inn i forhold til de råd vi har fått fra bl.a. reiselivsklyngen USUS om hva turistene ønsker.
Jeg ønsker dere lykke til med det videre arbeid.
Vennlig hilsen
Kåre Andersen
Næringssjef

Vi ønsker å bli Nasjonalparkpartner med de fordeler og forpliktelser dette innebærer.

Med vennlig hilsen

Lene Olsen og Einar Fredriksen

Idèskisser for hytter og servicebygg:
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Det tas forbehold om evt. feil/mangler i kartgrunnlaget. I forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må aktuelle faginstans i kommunen kontaktes.

