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        VETTRE  07.06.2021 

Dispensasjonssøknad for Merraneset i Asker Kommune. 
Tiltak: kajakkstaMv, baderampe og universell uQormet turvei. 

Konglungen Vel er posiMve Ml at Asker kommune har ta* iniMaMv Ml å videreutvikle området rundt 
nærmiljøparken på Merraneset, bl.a.  ved at den planlagt Mlre*elegging blir mer a*rakMvt som e* 
Mlbud Ml alle aldersgrupper og funksjonshemmede spesielt.   

I forslaget legges det Ml re*e for flere akMviteter ( baderampe, kajakkstaMv etc) og bedre 
Mlgjengelighet for besøkende (bl.a. HC-parkering). 

Planene  som fremlegges ivaretar i stor grad vektleggingen av  gode esteMske  løsninger  og 
funksjoner  ( renovasjon og sanitær) som vi vurderer som  helt nødvendige å ha i e* populært tur, 
friMds- og rekreasjonsområde som de*e er  for beboerne på Konglungen og i  Asker.  

Den skisserte beplantningen rundt anleggene  bidrar sterkt Ml at de blir Ml mindre sjenanse for naboer 
og brukerne av området der hvor disse blir bestemt plassert.  

I forslaget Ml Mltak planlegges det en fundamentert  BADERAMPE på friområde F1, ca 20m ut i sjøen 
y*erst  i Leangbukta. Her må sikkerheten for alle brukere av denne og akMviteter  i sjøen ivaretas  på 
en forsvarlig måte. Så langt i sesongen har det vært en betydelig økning i bå*rafikken i området, noe 
som gir økt risiko for uhell og alvorlige skader  for brukerne dersom området ikke sikres. 
Det må legges ut badebøyer for å hindre at båter ikke kommer inn i badeområdet. 
Konglungen Vel har ved flere anledninger vært i kontakt med Asker kommune med ønske om å få lagt 
ut bøyer, og ser frem Ml at de*e nå gjennomføres ifm etableringen av baderampen. 

Når det i de fremlagte planene legger Ml re*e for flere akMviteter og e* mer a*rakMve Mlbud med 
økende volum i  bruken av området,  må det  budsje*eres  midler Ml og etablering av gode 
TOALETTANLEGG  og sanitærforhold samMdig. Det er lite MlfredsMllende at « Guds frie natur» brukes 
Ml de*e formålet i dag. Det samme gjelder behovet for gode RENOVASJONSLØSNINGER.   

Plasseringen av toale*anlegget fremstår i alt for stor grad som sjenerende for berørte naboer.  
Det vil også skjemme inntrykket av frilubsområdet om det skulle bli plassert ved «inngangen» Ml 
de*e. Konglungen Vel ber Asker kommune ta kontakt med berørte beboere/naboer Ml de foreslå*e 
planene for å finne  egnet plassering av anlegget og som samMdig  dekker Asker Kommune si* 
friområde på Kuodden. 

HC-parkeringen ( 2 plasser) medfører høyst sannsynlig  marginal økning i trafikken inn Ml området. 
Det som er hoveduQordringen, spesielt på dager med stor Mlstrømming Ml nærmiljøparken, er 
trafikken på og  parkeringen langs Gamle Konglungvei  frem Ml området og at biler kjører inn Ml 
nærmiljøparken  (privat vei) og parkerer  på friområdet ned mot sjøen. De*e er Ml stor sjenanse for 
beboerne i området. Konglungen ser frem Ml e* godt samarbeid med Asker kommune for å finne 
gode løsninger på nødvendig og forskribsmessig skilMng etc. for å hindre denne trafikken. 
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Oppre*else av låsbare sta6v for kajakker ser vi på som posiMvt. Vi stø*er forslaget om at en må 
komme sjøveien Ml kajakkstaMvene og at det legges ut informasjon om de*e,  og at planene som 
Asker Kommune med de*e fremlegger for nærmiljøparken  ikke medfører kjøring inn Ml friområdet 
utover HC-transport.  
         
En utvidelse av sykkelsta6vene ( hvis behov) bør plasseres  der hvor slike allerede er etablert.  

Der bør vurderes å etablere flere bord og benker i nærmiljøparken. Erfaringsmessig er de*e 
populære samlingsplasser for brukerne av området. 

                
Konglungen Vel hadde årsmøte 31. mai 2021. Planene  for Mlre*elegging  på Merraneset ( ref. 
nabovarsel) ble lagt frem og diskutert. Medlemmene  ble oppfordret Ml å sende inn skriblige 
kommentarer Ml planene.  
Styret har mo*a* kommentarer fra beboerne i Konglungveien 25 og 29 ( mailkorrespondanse) og fra 
to medlemmer (notat). Disse vedlegges de*e  brevet fra styret i  Konglungen Vel. 

Ser frem Ml e* godt fremMdig samarbeid med Asker Kommune om utvikling av friområdene  
Merraneset og Kuodden Ml det beste for både brukerne og beboerne i området. 
   

Med vennlig hilsen 

Jan A. Olsen 
Styreleder Konglungen Vel 

Kopi: 
Asker Kommune 
Natur, Miljø og Landbruk 
A*.: Camilla Mohr 

  

              


