
   



Involvering HUSET    
15. mars 2021 
 
I forbindelse med reguleringsarbeid av Vågsbygd Bydelssenter be det avholdt 
involveringsmøte på Huset fra kl. 1400-1530 mandag 15. mars.  
 
Utbygger representert ved Jarl Sindland presenterte planene for område slik de nå 
foreligger.  
 
Deltakere på møte var: 
Anne Marit Tønnesland deltok fra Kristiansand kommune / planavdeling.  
Jarl Sindland, utbygger 
Nn, nn, nn, nn, nn,  
 
 
 
Generelt  
Deltakerne i møte tenker at omregulering vil gi område ett løft og nye muligheter. 
Samtidig er det svært viktig at en utbygging tar hensyn til det viktige tilbudet som i dag 
tilbys via HUSET.  
 
Momenter som ble nevnt og som utvikler må ta med i videre prosess:  
Nedgravd søppelanlegg 
Det er planlagt nedgravd søppelanlegg på plenen i front av HUSET. Det er ingen ønskelig 
plassering. Utbygger bør finne en annen mer egnet plass.   
 

 
Avskjerming mot Torv 
Det er ønskelig med en form for avskjerming av HUSET ut mot Torv. Det for å privatisere 
noe mer. Om avskjerming skjer via hekk eller gjerde må vurderes.  
 
 



Parkeringsplasser i front av huset 
I dag er noen parkeringsplasser i front av HUSET som er ønskelig å beholde. Det er 
plasser som blir brukt som HC plasser. Derfor er det ikke lett å tenke at disse plassene 
flyttes bort.  
 

 
 
 
 
 
Sol / skyggeskjema 
Det er ønskelig at utbygger lager sol og skyggeskjema som illustreres ved dagens bolig. 
Dagens bolig går noe mer mot vest og vil derfor påvirkes noe mer enn ny bebyggelse.  
 
 
Gangvei mellom Hovedgårdsparken og Huset 
Det er ønskelig at gangvei blir opprettholdt mellom Hovedgårdsparken og Huset under 
bygging. Huset blir betjent av personale som holder til i Hovedgårdsparken og da må 
personalet nå Huset raskest mulig.  
 
 
 
 
 



Brukerrepresentant 
Når reguleringsplan er gjennomført så er det ønskelig at Huset oppretter en 
brukerrepresentant som utbygger kan forholde seg til i byggeperioden.  
 
Park i syd 
Syd for område er det regulert en nærmiljøpark. HUSET ønsker at det skal bli en 
”avstand” mellom HUSET og ny park.  
 
 
 
Referat at Jarl Sindland 
 









Referat involvering og informasjonsmøte 
Vågsbygd SS3  

Vågsbygd Vel 

Vågsbygd Utvikling 

Torv:  

Miljøparken i syd: 

Parkeringsplass i syd:  

 
Veien videre: 




