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••Molde kommune og Molde Næringsforum ber næringslivet i byen ta grep for å fylle Sjøfronten og

– Litt gøy må vi ha det, så vi h
Takterrasse med servering, ny kaffebar inn mot
Torget og mer liv i havnebassenget. – Vi legger til
rette, men dere må skape
aktiviteten, sier kommunen.
MOLDE: – Vi lever i en tid vi hvor

vi etterlyser urbane miljø. I
Molde må vi i hvert fall skape
«urban light», og det «vinduet»
vi nå har med Sjøfronten, må vi
bruke, sier Torgeir Dahl (H).
Ordføreren åpnet byutviklingsmøtet i Molde næringsforum (MNF) tirsdag med et
oppspark til medlemmene om
«det største prosjektet på mange tiår for Molde som by»:
– Vi har allerede investert
200 millioner kroner nå, og
kommer opp i rundt 350 millioner før vi er ferdige. Vi legger til
rette og skaper infrastruktur,
men det er dere som må fylle
sentrum med aktivitet, sa Dahl
og erkjente at han var litt skuffet over at de privates andel
ikke oversteg 10 millioner.

Ny kafé og takterrasse

STOR INTERESSE: Over 130 deltakere møtte på Molde næringsforums hittil største møte om sentrumsutviklinga og Sjøfronten. De
ønsker å bli langt mer involvert i del 2 enn de ble i del 1 og Torget.

Fra flere gårdeiere fikk Dahl
svar, blant annet fra eiendomssjef Irene Malmedal som presenterte Thon Eiendoms ideer
for en takterrasse med servering mot sjøen på Moldetorget.
En av tilkomstene er en utvendig glassheis mot Sjøfronten.
I tillegg planlegger senteret
en kaffebar inn mot Torget,
som med store glassfasader åpner for mer inn- og utsyn.
– Vi har ikke skrevet noen
kontrakter ennå. Det er idéskisser vi jobber med, men vi er allerede i dialog med flere mulige
samarbeidspartnere, bekrefter
eiendomssjefen til Romsdals
Budstikke.

KAFFEBAR: Thon Eiendom Kjøpesenter Midt/Nord vil åpne opp
fasaden inn mot Torget. På ønskelista står en kaffebar, og ifølge
eiendomssjef Irene Malmedal er de i dialog med mulige drivere. 
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Satser mer på opplevelser

GRUPPEARBEID: MNF oppfordret alle til å komme med innspill til
hva som kan skape mer aktivitet i sentrum og på Torget, samt hva
som trengs i Sjøfronten 2. Her (f.v.) Christian Øverland Holen,
Daniel Haavardsen-Bråttvik, Dace Tara og Didrick Ose.

Ifølge Malmedal var senteret
tidlig ute og fikk åpnet opp fasaden ned mot Sjøfronten, noe
som har gitt restaurantene Syd,
Køl og etter hvert en utvidet
kafé, Den Gode Smak, i 2. etasje som nå får sin egen terrasse.
– Senterbransjen er i endring. Fra kun varer i fysiske butikk, har det gått over til mer
opplevelser, sørvis og tjenester.
Vårt mål er å øke serverings- og
opplevelsesomsetningen fra
dagens 5 til 20–25 prosent av
den totale omsetningen på senteret, forteller Malmedal.

Vil bygge ut storkaia

En annen spenstig idé kom fra
havnesjef Olav Akselvoll. Han
vil gjenskape mer av båtlivet
som var ved kaia i Molde sentrum i gamle dager.
– Havnestyret måtte gå noen
runder med seg sjøl om Sjøfronten. Vi måtte sikre at vi i

hvert fall ikke fikk innskrenket
aktiviteten vår. Vi skal fortsatt
være en trafikk- og næringskai,
sjøl om vi ikke er noen konteinerhavn, sa Akselvoll, før han
viste tegninger for framtida:
– Litt gøy må vi ha det, så vi
har tillatt oss å bygge ut litt! sa
Akselvoll og viste fram de nye
skissene med en utvidelse av
storkaia østover.
– Hvis man bygger ned et
«kaiskjørt» her, blir det et veldig stilt og fint havnebasseng.

Ny honnørbrygge neste sommer

I tillegg til ei lita flytebrygge for
kajakker, lover havnesjefen
også ny honnørbrygge og plass
for småbåter i havnebassenget.
– Brygga blir ikke ferdig før
neste år, så Hjertøybåten må

fortsatt gå fra Reknes-moloen.
Og jeg har lovet Arne Strømme
(landskapsarkitekt i kommunen, som har tegnet Sjøfronten
og Torget, journ.anm.) at han
skal få komme med innspill.

Ba om å bli involvert

Sjøfronten 1 og Torget skal stå
helt ferdig til 1. søndag i advent
i år. Det var i denne planleggingen at MNF ba om bli involvert
langt tidligere, slik at alt ikke er
«spikret» i kommunen når den
går ut og ber om innspill.
– At kommunen nå trekker
med brukerne i Sjøfronten 2, er
veldig bra, sier daglig leder i
MNF, Britt Flo.

Realiseres i 2020 og 2021

Arealplansjef Jostein Bø er an-

MER LIV I SJØEN: Havnesjef Olav Akselvoll tar utfordringen om å
skape mer liv – i sjøen. I en ny skisse viste han muligheten for å
forlenge storkaia mot øst og lage et lite havnebasseng med
flytebrygge til eksempel kajakker. 
ALLE FOTO: BJØRN BRUNVOLL
svarlig for planleggingen av
Sjøfronten 2, området mellom
Torget og Moldeelva. Den begynte først i år, siden den ble
forsinket av Sjøfronten 3, og
skal realiseres i 2020 og 2021.
– Ingen konkrete føringer for
området er lagt ennå, men
kommunestyret har bestemt at
det skal være et område for aktivitet og leik her, samt et fjernvarmeanlegg. Det vil også bli et
offentlig toalett et sted, sier Bø.
Hvor mye av kaia som skal
bygges ut, gjenstår å se:

– I Sjøfronten 1 ble det bygget
ut ca. 11 meter. Her må vi forholde oss til at kaia er i bruk.
Det kan bygges ut litt noen steder og mer på andre. Dessuten
er området vest for moloen
kanskje den fineste delen i hele
Sjøfronten. Her kan man kan
nyte sola lenge, sier Bø – som
har et stramt tidsskjema.
– Vi må komme langt i planleggingen til påske. Det er en
utfordring for oss og for dere.
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l Nå starter planleggingen av Sjøfronten del 2

har tillatt oss å bygge ut litt!

Advarte mot tomt torg uten folk
– Vi har tillit til kommunen,
men følger nøye med, sier
Angvik Eiendom.
MOLDE: – Skrekkscenarioet er en

tom plass med veldig fine flater,
men uten folk, påpekte eiendomssjef Randi Thomassen i
Angvik Eiendom, som eier 26
bygårder i Molde sentrum.
Thomassen minnet om at
planleggingen av torget fikk
oppmerksomhet flere steder,
blant annet i Arkitektnytt.

Der pekte DOGA (Design og
arkitektur Norge), lik de gjorde
i Romsdals Budstikke, på at
manglende brukerinvolvering
og barn kan gi et dyrt, tom torg.
– Vi har tillit til kommunen,
men vil følge nøye med, sa Thomassen om den videre planleggingen av byens sjøfront.

– Må vinne kampen om folket

Å lykkes med sentrum, handler
om så mye mer, påpekte hun:
– I dag konkurrerer vi mot
andre byer om innbyggere,

gründere, kvinner, ungdom,
konferanser, arbeidsplasser,
festivaler, nyfødte, utdanningsinstitusjoner og idrettshelter.
– Moldes attraktivitet er avhengig av Moldes urbanitet:
Greier vi ikke det, mister vi
kampen om folket. Vi blir også
nødt til å prioritere sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft, sa eiendomssjefen.
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SKREKKSCENARIO: – Dette vil vi ikke ha, sa eiendomssjef Randi
Thommasen i Angvik Eiendom. Hun minnet om kritikken Molde
kommune har fått for manglende involvering og leik på Torget.
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