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Halmesund Vel vii i sin h0ringsuttalelse generelt bemerke at forslaget til kammuneplan for periaden 
2011-2021 i for liten grad tar for seg utvikling av kommunens 0stlige omrader ag i sa!rdeleshet de 
omrader som tidligere var flasta kammune. Holmesund vel er bekymret for at vedtakelse av 
kommuneplanen, vii f0re til et darligere kommunalt tiJbud for innbyggerne i denne delen av Arendal 
kommune. forslaget til kommuneplan legger opp til vekst og utvikling i de sentrumsn<2re omrader og 
om~dene vest for sentrum mot Grimstad kommune. Dette 0nsker Holmesund vel a papeke sam 
uheldig. 
Holmesund vel0nsker ogsa a bemerke at kommuneplanen innehoJder lite om utvikling og bevaring 
av de gamle strandstedene sam Holmesund, Bota, Narest0, Kalvesund my. 

Kultur og identitet 
I arbeidet med tilrettelegging av kyststier i kommunen 0nsker Holmesund vel at det i planperioden 
utarbeides planer og tilrettelegges planer for en kyststi fra Narest¢ til Skjeggest0. StieneJra Ytterb0 
til Holmesund b0r oppgraderes. Det b¢r ogsa legges til rette for en kyststi sjllweien. 

Holmesund vel!!lnsker en bredere satsning pa idrettsanlegg i ¢stregionen , og frykter Kommunens 
satsning pa Arendal idrettspark vii redusere kommunens stasning pa mindre anlegg i distriktene. 

Kommunen b¢r i samarbeid med Kystverket bidra til rehabilitering av Ytre M¢kkelasset fyr samt 
rehabilitere og sikre gam Ie Kalvesund festning - som kulturminner. 

Vekst os verdiskapnins 
Vekst og verdiskaping er viktig for aile deler av Arenda l kommune. Holmesund ve l mener kommunen 
ma legge til rette for reetablering av n<2ringsYirksomhet i de tidligere produksjonslokalene til Kitron i 
Ytterb0skogen. 

Kommunen rna legge til rette for 0kt n~ringsYirksomhet i tidligere flosta kommune. 

Samferdsel os infrastruktur 
Kollektivtilbudet til Kilsund og Staub0 rna styrkes. De seneste arene er kollektivtilbudet til og (ra 
Arendal og Tvedestrand blitt svekket. Dette er en SYif!rt uheldig utYikling og Holmesund vel frykter at 
dette kan f!!lre til ytterligere fraflytting og hindre at unge familier i etableringsfasen Yelger a ikke 
bosette seg pa Fiesta ag Tverdals0Y. Mange av dagens fritidstilbud for barn og unge befinner seg i 
sentrum, og en styrking av kollektivtilbudet gjennom hele d0gnet vii gj0re disse tilbudene mer 
tilgjengelig for de av kommunens innbyggere sam bor i vart omrade. 



Kommunen b0r bidra til en ncerbussrute sam gfar iring fra Bota/Holmesund via Staub0, Kilsund, 
aldershjemmet, Vatnebu, Llllvlilya/Arnevik, Narest0 og Kilsund. 

Sikring av veiene i distrikter for gfaende og syklende. Det er i dag svcert mange veier der det er svcert 
farlig for barn og eldre fI ferdes. Kommunen blllr se pfa muligheten for fa anlegge en gang- og sykkelsti 
langs vann/kloakk trase' fra pumpestasjonen pfa Nygfard til pumpestasjonen pfa Innerstrand (Ytterblll) i 
samarbeid med grunneierne. 

Holmesund vel mener Holmesund brygge mfa oppgraderes i henhold til gjeldende regelverk. 

Holmesund vel mener det mfa utarbeides planer for tilrettelegging av ny smfabfathavn i Holmesund. 
Det er i dag mangel pfl tlIgjengelige Mtplasser - bfade for fastboende og fritidsboende i Holmesund. 

Heise oC omsorgstjenesten 
Holmesund vel mener kommuneplanen for 2011-2021 blllr inneholde en forpliktelse til 
opprettholdelse av Flosta alders- og sykehjem med omsorgsboliger i planperioden. Vellet mener 
videre at kommunen blll r tilrettelegge forholdene for at det til en hver tid er etablert minst en 
fastlege i Flosta. Holmesund vel mener den nedlagte helsestasjonen reetabJeres. En helsestasjon vii 
gj0re det attraktivt for nyetablerte fa bosette seg i Flosta. 

Arealpolitikk 

Holmesund vel mener det b0r legges til rette for forsiktig boligbygging i omrfadet. Velet stiller seg 
positivt til det f remlagte forslaget fra Jorun og Harald Svendsen am end ring av kommuneplanen for 
et omrfade fra LNF status til bebyggelsesomrflde. 
En utbygging blllr ViEre rettet mot barnefamilier og det mfa i forbindelse med en utbygging inkluderes 
et lekeom~de for barn. 
Flllr det iverksettes noen utbygging mfa derimot trafikkmessige utfordringer pfa fylkesveien mellom 
Staub0 og Holmesund 10ses. Utbygging vii f0re til0kning av den daglige trafikkmengden pfl denne 
veistrekningen. 
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