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Kommentar til høring
Kommunensplanen legges ut på høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14. Om du ønsker det,
kan du skrive kommentarene her eller du kan laste opp vedlegg.
Fristen for å gi innspill er 1. august 2018.
Tittel på innspill

Gravplasser og kirkebygg - behov i lys av befolkningsendringer
Kategori

Annet
Velg

Organisasjon
Privatperson
Organisasjonsnummer

976 986 288
Organisasjonsnavn

NESODDEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Her kan du skrive kommentarene.

Innspill til kommuneplan - gravplasser og kirkebygg
GRAVPLASSER
Nesodden kirkelige fellesråd er offentlig gravferdsforvaltning for alle
innbyggere i kommunen.
Fellesrådet ved kirkevergen sørger for tildeling av gravplass til kister
og urner, på gravlundene ved Nesodden kirke og Gjøfjell kirke.
Gjøfjell: Pga utbygging av boliger og en endring i aldersammensetting,
ser fellesrådet en økning i gravferder på Fagerstrand. Det vil om få år
være behov for flere kistegraver på Gjøfjell kirkegård. Ferdigstilling
av navnet minnelund og utnytting av ledige gravplasser har nå fokus.
Kommunen må snarest prosjektere utvidelse mot nordvest, der området kan
tilføres masser over tid.
Nesodden: Utvidelsen med gravplasser mot sør er tatt i bruk og gleder
mange. Boligbyggingen sør for feltet må ta hensyn til gravfreden. Nå
gjenstår det å får bygget nytt bårehus med syningsrom og kjølerom, samt
nye toaletter i det gamle bårehuset. Prosjektet må prioriteres bygget i
2019. Et verdig syningsrom og driftssikkert kjølerom på tomten til det
gamle brune redskapsbygget, vil være en fremtidsrettet løsning for alle.
Skoklefall: I arealplanen er kirketomten nordover langs veien endret fra
rød til skravert. Fellesrådet oppfatter at tomten derfor kan utvikles
bedre og gi muligheter for nytt kirkebygg – samt boliger m.m. mot nord.
Fellesrådet legger ved behovsanalyse for ny kirke på Nordre Nesodden.
Med videre utbygging i Tangen området, er behovet stadig økende.
KIRKEBYGG
Vedlikeholdsetterslepet er stort på alle 3 kirkene. Fellesrådet har gitt
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innspill til kommunens budsjetter i 2017, 2018 og 2019. Kommunens ansvar
for finansiering av kirkebygg vektlegges og fellesrådet peker på
behovene fram mot jubileene – Nesodden 850 år i 2025 og Gjøfjell 125 år
i 2026.
MER HIMMEL PÅ JORD
Nesodden kirkelige fellesråd vedlegger sin handlingsplan for 2018-2021.
Her peker fellesrådet på også på oppgavene Folkekirken på Nesodden har
som møteplass for befolkningens behov i glede og sorg. Fellesrådet, de 3
menighetsrådene og staben deltar gjerne i utvikling av tilbud innenfor
diakoni for alle aldersgrupper. De 3 menighetshusene gir også lokale
muligheter.
Sammen skaper vi det gode liv på Nesodden!
Nesodden 6.7.2018
Nesodden kirkelige fellesråd
Jan Heier
kirkeverge

Vedlegg
Handlingsplan 2018-2021
Behovsanalyse NY kirke
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