Eirik D. Langeland
St. Olavsvei 33
4631 Kristiansand

Kristiansand, 15. august 2019

Svar på skriftlig spørsmål om «Opprusting av Bertesbukta og Marviksletta»
Jeg viser til ditt spørsmål i epost 30. juli som lød:
«Ordfører
Det skjer og har skjedd omfattende utbygging på Lund for tiden. Utbyggingen av Marvikssletta er vedtatt
og påbegynt. Flere andre utbyggingsområder ligger ute på høring, og det er vedtatt flytting av
containerhavn til Kongsgård/Vige.
Dette kan føre til økt press på de få, viktige grønne lungene og ikke minst allment tilgjengelige
strandperlene vi har på Lund.
I så måte mener jeg det er på tide å se på hva som kan gjøres for å heve kvaliteten på de eksisterende
grøntarealene.
Slik jeg ser det så har vi et potensial i å kunne ruste opp Bertesbukta, for eksempel med nytt stupetårn, og
ikke minst ta i bruk grøntområdene rundt Marvika som mer eller mindre er i samme forfatning som da
området var en militærleir. Generelt er området lite i bruk som tur/grøntområder og trenger etter mitt syn et
løft dersom de skal bli mer innbydende for allmennheten. I følge havneplanen ligger store deler av Marvika
inne som grøntområde og deler av området er eid av KNAS. Forutsetningene er dermed til stede.
Hvis dette gjøres riktig kan Lund i fremtiden få en ny flott grøntkorridor helt fra Kuholmen, forbi Sør
Arena og opp langs Prestebekken. Dette mener jeg Lund vil trenge, dersom den skal fortsette å vokse som
bydel.
Jeg vil derfor stille ordføreren følgende spørsmål:
•
•

Er ordføreren enig i at Bertesbukta kan få et løft, for eksempel med et nytt stupetårn og eventuelle
andre oppgraderinger av fasilitetene i området?
Vil ordføreren ta et initiativ overfor aktuelle parter (for eksempel KNAS) for å se på løsninger for
hvordan vi best kan ruste opp Marvika som et grøntområde for allmennheten?»
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Svar:
Jeg er enig i at Bertesbukta og Marvika er viktige friluftsområder både for Lund og for hele kommunen.
Området, særlig Bertesbukta er mye brukt hele året.

Etter forslag fra koalisjonen vedtok bystyret i budsjettet for 2019 å sette av midler til prosjektering av et
stupetårn i Bertes. Parkvesenet jobber nå med saken og vil legge frem en sak om dette i løpet av høsten 2019.

Det jobbes også med å se på en bedre forbindelse mellom Bertesbukta, Roligheden og Marvika.

I Marvika er det avsatt store grøntarealer på den gamle militæreiendommen. Grønnstrukturen her har store
potensialer i forhold til å synliggjøre kulturminner, tilrettelegge for naturmangfold, friluftsliv, rekreasjon og
folkehelse.

I forbindelse med videreutvikling av Marvika er det naturlig å ha tett dialog med KNAS og utvikling av
grønnstrukturen og jeg vil be rådmannen/parkvesenet ta initiativ til dette.

Kostnader knyttet til utvikling avklares i den ordinære budsjettbehandlingen.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
Kopi: Bystyret
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