
 
 

 

Bota Vel 

v/ Leder Mathias Chr. Mathiesen 

 

Arendal kommune 

v/ Konsulent Sølvi Haraldstad Christensen 

Massiv adresseendring, Moland 
 

Vi viser til Deres brev datert 28. desember 2009 med Deres referanse 63102/09. Det ble i nevnte 

brev opplyst at eventuelle merknader og innspill kunne sendes innen 1. februar 2010. 

I den forbindelse har vi følgende merknader og innspill vedrørende ”Botaveien” (M30) og 

”Øytangen” (M32): 

1. Bota Vel støtter navnevalgene ”Botaveien” og ”Øytangen” 

2. Vi ønsker å forsikre oss om at veinavnet ”Botaveien” vil dekke alle hus tilhørende tettstedet 

Bota. Det kommer ikke klart frem av Deres brev om hvor skillet mellom Botaveien og 

Øytangen skal gå. Med henvisning til figur på neste side vil vi påpeke følgende: 

a. Fylkesvei 127 ender i Bota ved kommunal brygge (rød/rosa vei). Fra punkt C er veien 

kommunal til punkt B, og fra B til veiens ende er veien privat. Den opprinnelige 

bebyggelsen i Bota befinner seg langs alle tre nevnte veier, men bebyggelsen ender 

like før en bom ved punkt A. Fra bommen til veiens ende er det kun hytter. Det er 

viktig at alle beboere i Bota får adresse Botaveien, og at veien således ender ved 

punkt A. 

b. Det eksisterer en godkjent reguleringsplan for ny vei til hyttefeltet på Øytangen. 

Arbeid med denne veien vil trolig starte i løpet av våren 2010. Veien ”Øytangen” bør 

således begynne der hvor ny vei møter fylkesvei 127. Gammel vei til Øytangen vil da 

trolig bli permanent stengt nær bommen ved punkt A. Dette understreker 

viktigheten av at ”Botaveien” gjelder helt til punkt A. 

c. Dersom andre høringsinstanser foreslår andre veinavn for hele veien eller deler av 

den, vil Bota Vel likevel gi sin tilslutning til veinavnet ”Botaveien”. Hvorvidt veien 

starter i Kilsund eller på Staubø (der hvor ”Holmesundsveien” starter) er for oss 

likegyldig. Hovedsaken er at velets medlemmer får adresse ”Botaveien”. 

Nesten alle husstander i Bota er medlemmer av Bota Vel, og det er bred enighet om innholdet i dette 

brevet blant vel-foreningens medlemmer. 

Med vennlig hilsen 

Mathias Chr. Mathiesen for Bota Vel (sign)



 
 

 

 


