Velkommen til nabomøte for prosjektet Stavkirkevegen 11b
Digitalt møte (erstatter åpent fysisk møte)

tirsdag 8 desember 2020 kl. 17.30

Planlagt boligprosjekt i Stavkirkevegen 11b vil bli presentert. Etter offentlig ettersyn
er prosjektet noe nedjustert. I tillegg vil vi gå gjennom fremdriftsplanen.
Koronapandemien har store konsekvenser for alle deler av samfunnet. Vi kan ikke gjennomføre åpne
nabomøter slik vi ønsker med fysisk oppmøte. Et åpent digitalt møte er en erstatning. Vi
gjennomføre møtet ved å ta i bruk møteverktøyet Teams. Et digitalt møte er ikke en perfekt
løsning, men det gir oss mulighet til å presentere prosjektet og svare på spørsmål.
Du trenger ikke å ha verktøyet Teams for å delta. Ved å sende oss en e-post slik at vi får din
e-postadresse får vi muligheten til å vi invitere deg med i møtet. Vi kan være mange deltakere.
Påmelding sendes til post@ardarealplan.no og må inneholde navn, epostadresse og telefonnummer
– opplysningene skal kun benyttes til dette møtet, epost og telefonnummer slettes etterpå.
Husk at datamaskinen du bruker, enten må ha innebygget kamera, høyttaler og mikrofon, eller
tilkoblet utstyr, f.eks webkamera og hodetelefoner med mikrofon. Mange mobiltelefoner kan også
tilby Teams – men da må du laste ned den aktuelle appen først. Bruk hodetelefoner, gjerne med
mikrofon hvis du velger å benytte mobiltelefonen for å delta i møtet.
Invitasjonen sendes ut til alle naboer i samsvar med varslingen. Det betyr at naboer innenfor en
radius på 50 meter fra planområdet blir invitert.
Det vil bli skrevet et notat som sendes Bergen kommune etter møtet. Navnet til deltagerne
beholdes i notat slik at vi alle har oversikt over hvem som var til stede. Notatet vil være en rask
oppsummering av tema som er tatt opp og de innspill som er kommet inn i løpet av møtet. Notatet
legges i tillegg ut på nettsiden til Ard arealplan etter møtet. Se www.ardarealplan.no.
Når du er kommet inn i møtet er det viktig at alle som ikke skal ta ordet har skrudd av mikrofonen.
Symbol for mikrofon er nr. 6 fra venstre. Når mikrofonen er avskrudd vil dette symbolet få en strek
over seg i illustrasjonen under. Vil du ta ordet trykker du på «hånden opp». Det er symbol nr. 3 fra
venstre. Da vil du slippe til når vi åpner for kommentarer. En hånd vil bli synlig for oss slik at vi ser
hvem som vil ta ordet. Når vi gir deg ordet må du slå på mikrofonen slik at vi hører deg. Det er
symbol nr. 6 fra venstre. Den som ikke har mikrofon, kan nå oss på chat. Symbolet for det er nr. 2
fra venstre. Her kan du skrive din kommentar. Disse vil vi prøve å få svart på underveis når det er
åpnet for spørsmål.
Ikke glem å ta den ned «hånden» igjen når du har fått snakket.

Du kan velge om du vil ha på kamera – vi vil høre hverandre uansett. Symbolet for kamera ser du
som nr. 5 fra venstre. Når kamera er slått av er det en strek over kamerasymbolet.
Agenda for selve møtet tirsdag 8 desember kl. 17.30 – 18.30 på Teams:
−
−

−

−

Ordstyrer: Kari Johannesen fra Ard arealplan.
3D presentasjon av prosjektet av arkitekt Morten Nedreås fra En til En arkitekter. Nedreås
vil blant annet vise hvordan prosjektet vil oppleves fra gatenivå. Han vil vise prosjektet
både fra Stavkirkevegen og fra Storetveitvegen.
Framdriftsplan ved forslagsstiller Orion Prosjekt v Helge Sohlberg
Veiforhold vil ikke bli tema for møtet da det ikke har noe med planlagt boligprosjekt å
gjøre.
Spørsmål

