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25 fremmøtte, hovedsaklig fra lokalbefolkningen.
Innspill:
• Adkomst til utmark og natur er viktig for beboerne på Jakobsnes.
Planarbeidet må vise hvordan hensyn til fortsatt adkomst ivaretas.
Det er ønskelig med en kartlegging av friluftslivs-stier, både for barn og
voksne. Det ble foreslått i involvere skole og barnehage i kartlegging av barns
snarveier og lekeområder.
•

Sikkerhet for innbyggerne, både i anleggsfasen og i driftsfase, er viktig. Det var dette
tema det var flest kommenterer og synpunkter til.

•

Det er mye leirgrunn i bekkefaret (Nilsebekken/Vika). Det har vært en hendelse med
et industribygg/silo som har forvunnet på sjøen i dette området tidligere.

•

Påstand fra Jørn Haga (nabo til området): All aktivitet i Kirkenes vil påvirkes av at
Jakobsnes bygges ut, på samme måte som en eventuell utbygging av Leirpollen vil
påvirke deler av Kirkenes. Det ble oppfattet at det deride seg mest visuell påvirkning.

•

Det er viktig at all kunnskap og alle utredninger gjøres kjent for innbyggerne.

•

Tidligere statslos Eilert Loe hadde sterke meninger om at Jakobsnes ikke er egnet til
skipstrafikk, både på grunn av tidevann, strøm, vind og is.

•

Hovedbudskapet fra de fremmøte ble opfattet som at de er positive, men at de
forventer at det iverksettes avbøtende tiltak for å redusere risiko for de som bor i
området. Avslutningsvis var det flere av de som tok ordet som takket for den gode
informasjonen som Jakobsnes Utvikling har gitt på begge møtene som har vært på
Jakobsnes.

•

Det kom innspill om å involvere barna gjennom en metode som heter “barnetråkk” og
som er nyttig med tanke på å registrere persontrafikk. Videre at barna er neste
generasjons innbyggere og det er de som vil få oppleve planens langtidsvirkninger.

•

Det kom også innspill på å sende ute et spørreskjema i forkant av neste infomøte slik
at det vil være bedre muligheter til å forberede seg. Videre at personer som er
forhindret i å delta kan bli informert samt mulighet for å komme med innspill skriftlig
eller via andre.
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