Borre Historielag
Historielagets interessefelt er ikke snevrere enn at også samtiden kan påkalle
oppmerksomhet, i hvert fall når det bent frem skapes historie.
Tema for historielagets møte 13. juni var således utbyggingen av Indre Havn bydel,
et areal på 229 da som strekker seg fra sykehjemmet til Roklubben ved Kanalen.
Arild Mikkelsen fra Kommunen presenterte et spennende prosjekt for en lydhør
forsamling og skisserte opp planene slik de forelå fra arkitektens hånd til
boligene i 1. byggetrinn nå reiser seg. Det er intensjonen at dette byggefeltet skal
leveres med fullt ferdig uteområde – husene vil få en nær beliggenhet til sjøen og
flott utsikt. Dernest vil de øvrige feltene bli bebygd til alt sammen står ferdig om
noen års tid. Det vil bli lagt vekt på et godt og trivelig bomiljø med mulighet for
terrasser og hager og godt tilrettelagt for fotgjengere; parkering vil bli henvist til
under bakkennivå. I alt er det prosjektert med 800 boenheter i blokker der høyst
20% skal være på 5 etasjer. Som kjent, vil det også bli 30 flytende boliger på Indre
Havn -selve «signalbygget»-, og bydelen vil bli tilgodesett med 300 båtplasser.
Veien frem har vært lang og ikke uten problemer: grunnen måtte renses for
forurensning etter å ha vært søppeldeponi i lange tider, forskjellige grunneiere har
vært inne i bildet, og det dristige prosjektet har krevd stor grad av nytenkning for
å realisere en ny bydel som skal være «blå, grønn og levende».
Adkomstveien til området heter på tegnebrettet «Heiveien» og skal vel tilkjennegi
et inkluderende og hyggelig område for beboerne , bydelens ‘sosiale nerve.’(Veien
skal ifølge vedtak navngis etter avdøde ordfører, Jørgen Kosmo.) Deler av den
eksisterende bebyggelsen i bakkant mister derimot utsikten sin og «heier» vel
neppe frem med like stor begeistring den bydelen som langsomt tar form.
Vår meriterte roklubb får nok også sine øvingsmuligheter begrenset med den
økende trafikken som må påregnes.
Mikkelsen ble takket med blomster og applaus fra et godt besøkt møte hvorpå
vafler og kaffe kunne nytes i de bruserødske stuer.
Neste arrangement: Bruserøddagen, torsdag 15. august. Underholdning, rømme,
kaffe og vafler.
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