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Prosjektet er en visualisering av en mulig transformasjon
av Midtsand
vest, fra utilgjengelig industritomt til kombinert bolig- og friluftsområde.

Tomten har ikke vært tilgjengelig for allmenheten i lang tid, og det ligger
store muligheter i å skape et attraktivt bomiljø langs sjøen, med de unike

med spesielle kvaliteter.

kvalitetene

som ligger der:

- utsikt til- og umiddelbar
- tilkobling

nærhet til sjøen
til flotte rekreasjonsornråder

- gode solforhold
Med Midtsandtangen
som nærmeste
potensiale på tomten.

nabo, ligger det et meget stort
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Skissen viser en struktur basert på 4 hovedelementer:
-En kontinuerlig sti langs fjorden. som binder sammen
med Midtsandtangen.
"strandpromenaden".

Storsandodden

-En klar byggelinje mot sjøen, med 30 meters bredde på strandsone/
friareal.
-En åpen byggestruktur
i vifteform. som gir utsikt til sjøen for alle, basert
på erfaringer fra Hommelvik sjøside.
-Gode solforhold for både boliger og mellomrom/ friareal.
Foreslått høyde på bebyggelse settes til 3 til 4 etasjer.
Det er vist tre ulike bygningstyper:
-Rekkehus inntil 3 etasjer
-Lamellhus
-punkthus

i 3 til 4 etasjer
i 4 etasjer

Skissen viser ca 200 boenheter, i ulik typologi og størrelse. En sti mellom
alle byggene binder sammen utearealene mellom byggene med
"strandpromenaden".
Prosjektet kan kompletteres
med småbåthavn,
som delvis utnytter eksisterende bryggeanlegg.

GRØNTSTRUKTUR
Det foreslås at tomtens østre del (øst for dagens gjerde) brukes til
grøntforrnål. Skråning mot Midtsandvegen.
samt skråning mot Storsand
bevares og videreutvikles som grøntareal. Strandsone transformeres
fra
industritomt
til Strandpark. og blir et fantastisk friareal på ca 10 mål. Mellom byggene

etableres

boligtun

med lokalt uteoppholdsareal

og nærle-

keplasser.
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Viser til møtet i dag.
Dere fikk et eksemplar av mulighetsstudien

på møtet i dag, men jeg legger den ved her også for ordens skyld.

Som nevnt i møtet ønsker vi en dialog og tett oppfølging i forhold til videre behandling. Dersom det er behov for
avklaringer eller ytterligere redegjørelse underveis, er det bare å ta kontakt. Det understrekes at mulighetsstudien
er én av sikkert flere muligheter
Det er viktig at grunneierne,
andre formål.

å benytte arealet på.

og vi, blir underrettet

dersom det av ulike årsaker er ønskelig med en vurdering av

Samtidig vises det til tidligere innspill i saken, og ber om at mulighetsstudien
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legges ved som et supplement

til dette.

