Helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø – Husvikåsen
Husvikkilens venner støtter en plan for bevaring av Husvikåsen som et særlig verdifullt
boligområde. Dette er et svært spennende område både med tanke på arkitektur og dets
integrasjon med naturtomter og nærliggende naturområder.
Vi stiller oss noe undrende til at det bare er åsryggen som strekker seg mellom
Narverødveien og Nordre Husvik gård som er foreslått tatt med i bevaringsplanen, mens
åsryggen som strekker seg mellom Nordre og Søndre Husvik gård er utelatt (se vedlagte
bilde).
I 2015 var det en stor mobilisering for å hindre en omfattende utbygging av dette området.
Forslaget om å forkaste utbyggingsplanene fikk til slutt et stort flertall i bystyret.
Som man kan se på bildet, er Husvikkåsens særegne arkitektur med flate tak og tydelige
naturtomter godt synlig fra Jarlsøveien.
Det er vanskelig å se for seg at den grundige og omfattende reguleringsplanen for
Husvikåsen vil ha like stor verdi dersom det om 20 år befinner seg 2-3 høyblokker i denne
åsen. Dette vil helt klart bryte den helhetlige tankegangen bak reguleringsplanen!
Vi ber om at nevnte åsrygg tas med i arealplanen og gis et varig vern mot utbygging. Man vil
da ha et sammenhengende verdifullt, arkitektonisk område hele veien fra Narverødveien og
ned til den allerede vernede bebyggelsen ved Husvik/Jarlsø, og deretter videre bort til
Fagersandveien.

Med vennlig hilsen
Husvikkilens venner – v/leder Geir E. Fugelsø

Husvikkilens venner er en forening som arbeider for å bevare Husvikkilen og det nærliggende naturog kulturlandskapet for kommende generasjoner. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret og
når sine følgere via Facebooksiden Husvikkilen.
https://www.facebook.com/Husvikkilen/
Org. nr: 915 031 048

Vedlegg: 1 bilde - Husvikåsen

Husvikåsen
Bildet er fra 2015. I ettertid er det hugget en del trær i Husvikåsen, noe som ytterligere
fremhever de arkitektoniske kvalitetene sett fra Jarlsøveien. Sykkelstien langs jarlsøveien er
en mye brukt tursti.

