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Møtereferat - medvirkning barn og unge
Medvirkning for barn og unge er viktig i planleggingen, og klatrehallen henvender seg
til barn som en viktig brukergruppe. Det er restriksjoner på fysiske samlinger i
forbindelse med epidemien, prosjektet tok derfor initiativ til å invitere foreldregruppen
som har barn og unge i klatreklubben i dag til et medvirkningsmøte, hvor fokus
nettopp skal være på barn og unge.
Medvirkningsmøtet ble sendt ut til alle foreldre med barn i klatreklubben, ca. 90
stykker. I tillegg ble representanter fra Molde kommune invitert.

SAK

TEKST

KOMMENTAR

01 AGENDA
Møtet hadde følgende agenda

1

-

Velkommen og presentasjon for møtet – Henning
Myrland

-

Bakgrunn og historikk, fremdrift og behov –
Eivind Nordeide

-

Presentasjon av forprosjekt – Ivar Gussiås

-

Status planarbeid, videre arbeid – Henning
Myrland

-

Spørsmål og innspill fra påmeldte

02 PRESENTASJON
Henning Myrland (Asplan Viak), Eivind Nordeide
(Romsdal Tindegruppen og Ivar Gussiås (Norconsult)
gikk gjennom og presenterte planene for klatreanlegget
i dag. Føringene i gjeldende områderegulering ble
gjennomgått, samt samordningen med utbyggingen av
boligområdene ved Grand fiære.

03 INNSPILL TIL PLANARBEIDET
Tore Birkeland (Molde kommune)
-

Det er kaotisk trafikk rundt træffhuset i dag,

Tas til orientering. UU

trafikksikkerhetsmessige utfordringer

ivaretas i planforslaget.

Enige i grepene som gjøres i reguleringsplanen
med kryss og sykkelparkering og gangveger.

-

Enig i planforslaget og er positive.

-

Bra med trafikk for SFO

-

Forutsetter UU krav til inngangsparti

-

Kjempestort potensiale for barn og unge i det
nye anlegget. Er veldig positiv til initiativet, et
senter med store verdier og stort løft for
tindegruppe og området.

Thomas Vekve
-

Enig i trafikale grep og løsninger for området.

Tas til orientering.

-

Trafikksituasjonen rundt træffhuset er ikke bra.

Det er godt med belysning
i området som skal gjøre

2

-

-

Stille i området etter fire, kan det gjøre det utrykt

det trygt. Strøket vil endre

for barn og unge i området etter fire? Er det for

karakter ved utbygging av

stille?

Grand Fiære.

Liker ikke så godt lang korridor som adkomst til

Hensiktsmessig med

hallen.

garderobe for å henge av

Lurer på hvorfor man må gjennom garderobe for seg våte klær.
å komme til resepsjon. Resepsjon først?

-

Veldig positiv til klatrehallen, særlig områder
med lavere høyder. Trygt og adskilt fra voksne

Siv Janne Håseth-Eik
-

Fagleder oppvekst og velferd

-

Tas til orientering.
Adkomst og sykkelparkering – er sykkelparkering Prosjektet ivaretar
nærmere.
trafikksikkerhet rundt

-

Hvordan involveres barn i forhold til mobilitet?

-

bygget. Mobilitet i resten
Hvordan er bevegelsesmønster for barn og unge av byen må løses gjennom
i Molde? Hva gjøres for å involvere disse?
andre prosjekter og Smart

-

Flott anlegg, smart mobilitet viktig.

Molde må involveres. Det
legges opp til en trygg
plassering av
sykkelparkering under tak.

Karoline Valle
-

Har barn på klatreskole

Tas til orientering.

-

Setter pris på å bli invitert tidlig

Adkomst til området er fra

-

Blir et fint anlegg, med regional verdi.

dagens vegtilførsler, hvor

-

Trafikksikkerhet og fremkommelighet viktig, både det det også er flere
bil og gående og syklende viktig.
standardsprang i tilbudet

-

Hvor er angrepspunktene fra i dag? Bra med

for myke trafikanter.

fokus på kollektiv og kryssing E39.

Området vil tranformeres

-

Viktig å finne helhetlige løsninger og se planene i på sikt, slik at
sammenheng.
trafikksituasjonen også vil

-

Mobilitet ved grandfjæra vil endre seg ved

endre seg.

framtidig utbygging, finne løsninger tidlig for
gående og syklende.
Maria Sandsmark

3

-

Har barn på ungdomsklatring

-

Støtter tidligere innspill til prosjektet.

Tas til orientering.

Referent
Henning Myrland
Sivilingeniør

T: 45808144 | 417 99 417
E: henning.myrland@asplanviak.no
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