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Ingen skal behøve  
å frykte for trøbbel 
med alminnelig ferd-
sel gjennom det nye 
boligområdet Solnes 
Marina i Melsomvik. 
Det forsikrer utbyg-
ger Beliggenhet Ut-
vikling AS. Selv om 
mange av boligene 
blir liggende rett ved 
vannet, skal publikum 
få den beste plasse-
ringen.
Jan Roaldset 
jan.roaldset@sb.no

I tillegg er det lagt opp til gang- 
og sykkelvei gjennom øvre og 
nedre del av feltet.

– Opparbeidelsen av gang- og 
sykkelvei langs Solnesveien 
stopper ved vår eiendom. Det 
er rekkefølgekravet fra kom-
munen i reguleringsplanen. 
Men vi har videreført stien vi-
dere inn til starten av samlings-
stedet «Fru Lauretta», hvor den 
går inn i vår videre landskaps-
plan, opplyser daglig leder og 
utbyggingssjef Michael Sønd-
berg. 

Han legger til at her kan pu-
blikum gå, og selvsagt sykle, vi-
dere nedover, til for eksempel 
strandparken i sør.

også strandpromenade
I planen åpner dessuten Belig-
genhet Utvikling opp strandlin-
jen for allmennheten. Her skal 
det bli en promenade på utsi-
den av bebyggelsen ved sjøen. 
Bredden blir mellom fire og 
fem meter.

Søndberg antar at denne tra-
seen vil bli mest brukt av gåen-
de, mens han tror syklister 
sannsynligvis vil foretrekke 
gang- og sykkelveien mellom 
feltene B1, B2 B3 og B4 midt i 
området.

Nærmere 80 mennesker fulg-
te informasjonsmøtet som ble 
arrangert i lokalene til Nestor i 
Melsomvik nylig. 37 av dem var 
til stede i salen, resten fikk med 
seg opplysningene via li-
vestreaming.

– Informasjonsmøtet gikk 
over all forventning. Mange var 
selvsagt skeptiske i starten av 
møtet. Men etter kort tid var 
folk utrolig blide, og det fram-
kom ingen kritikk mot de fore-
løpige planene, tvert imot, sier 
Søndberg.

I dårlig forfatning
De han snakket med i etterkant 
av møtet, syntes planene var 
flotte. Ikke minst registrerte 
han tilfredshet over at folk i lo-
kalsamfunnet kan samles på 
«Fru Lauretta». 

– Det naboene var mest opp-
tatt av, var Solnesveien inn til 
området, som har en del set-
ningsskader. Dette er en fylkes-
vei. Men det er selvsagt noe vi 
kan gjøre noe med i den videre 
prosessen med Vestfold og Te-
lemark fylkeskommune i for-
bindelse med opparbeidelsen 
av gang- og sykkelveien, sier 
Søndberg.

Leder i Melsomvik og Omegn 
Vel og det lokale nærmiljøut-
valget, Lars Erik Bakke, var selv 
til stede på informasjonsmøtet. 
Han oppfatter Beliggenhet Ut-
vikling som en seriøs aktør, og 
synes prosjektet ser fint ut, og 
er spennende.

Bakke forteller om en positiv 
stemning også på møtet, og at 
det var en gjengs oppfatning at 
dette ser bra ut. 

Velforeningen som sådan er 
ikke for eller imot Solnes Mari-
na-prosjektet. – Men forenin-
gen er glad for at det skjer noe 
på området, som kan øke at-
traktiviteten til Melsomvik, sier 
Bakke.

nærmere milliarden
Solnes Marina er et boligpro-
sjekt til mellom 800 og 900 
millioner kroner, som Belig-
genhet Utvikling leverer plan-
forslaget for i disse dager. Pro-
sjektet omfatter 120–150 boli-

ger, fordelt på seks felt, med 
fire forskjellige boligtyper. De 
vil være mellom 49 og 190 kva-
dratmeter store. 

Oslo-selskapet satser betyde-
lig på uteområdene på Solnes 
Marina. De vil omfatte felles 
basseng, treningsstudio, ten-
nisbane, badminton, boulbane, 

skuttelboard, strand, havnebad 
og kulturhus med restaurant/
kafé, galleri og «landhandel».

Opparbeidelsen skal starte i 
sør, ved strandparken. Innflyt-
ting ventes å kunne skje om tre 
år.

Se flere bilder på Sb.no

Strandpromenade for allmennheten langs hele Solnes Marina

– Blir 4–5 meter bred

lanGS Vannet: Beliggenhet Utvikling planlegger strandpromenade på utsiden av bebyggelsen ved sjøen. I bakgrunnen ses 
samlingsstedet «Fru Lauretta».  IlluStraSjon: arCaSa arkItekter/BlÅr

SjØen: Det gamle industriarealet ligger ved sjøen på Solnes i 
Melsomvik. Allmennheten skal sikres tilgang på nedsiden av boligene 
gjennom hele boligområdet.  foto: PrIVat


