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          STOKKE BYGDETUN 

Vestfolds eldste bygdemuseum, opprettet i 1978. 

 
Til  

Sandefjord kommune          Bokemoa 08.11.2022 

 

Deres ref.  Kommuneplanens arealdel 

 

Vi ønsker en tydelig plan for Bokemoaområdet og NLF området rundt Bygdetunet. 

Vi savner en tydelig profil i kommuneplanens arealdel for det vakre og viktige grøntområdet rundt Bygdetunet, 

Bokemoa og Kvellestadåsen. Naturområdet som omkranser Bygdetunet er under press og vil i fremtiden bli enda 

viktigere å bevare for folkehelsa, som åpent og tilgjengelig for alle som tur, trenings og rekreasjonsområde.  

 

Arealdelen i Kommuneplanen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

Sentrum i Stokke har få parker og grønne møteplasser utenom dette store og unike området som derfor er under 

sterkt press. Stadig dukker nye ønsker og planer fra ulike brukergrupper, som ønsker å tilrettelegge for sine ulike 

brukeres behov, og presset på området vil øke i planperioden.   

Vi savner en kommunal verneplan for det unike og viktige grøntområdet, som beskriver de utfordringer og 

konsekvenser som en betydelig befolkningsvekst vil medføre for vårt 1000års sted.  

 

Store byggefelt og fortetting i Stokke sentrum vil bety en økt aktivitet og stort press på et allerede sårbart område 

med mange ulike brukergrupper, som fordrer en klar og tydelig profil for fremtiden. Vi ser at et planverktøy med 

kommunal verneplan vil tydeliggjøre områdets kvaliteter, betydning og verdi for innbyggerne. 

 

Stokke Bygdetun ønsker at naturområdet Bokemoa og Kvellestadåsen skal bestå slik det er i dag, åpent og 

tilgjengelig for alle uten hindringer eller faste installasjoner som favoriserer enkelte brukergrupper. Bokemoa og 

naturområdet rundt er uløselig knyttet til bygdetunet, og har avgjørende betydning for vår aktivitet og drift. 

Med gangavstand fra sentrum kan alle bruke naturområde, fra de eldste til de yngste, de med utfordringer og 

friske kan alle få oppleve unik natur, rikt fugleliv, insekter, sjeldne planter, sopp og flaggermus, et mangfold vi 

ikke kan ta for gitt.  

 

 

Stokke Bygdetun vil arbeide for å verne om naturområdet i og rundt Bokemoa, Stokkefolks 1000års sted og 

vårens kronjuvel. Vi ønsker å bevare det verdifulle grøntområdet for fremtidige generasjoner. 

 

Daglig leder 

Signe Elise Hultgren 
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