NOTAT FRA ÅPENT MØTE OM FOSSVANGOMRÅDET PÅ
BEGNADALEN SAMFUNNSHUS 06.03.13
Til stede: ca 80 personer

Velkommen/innledning v./Kåre Helland
Hensikten med møtet er informasjon om status, kunne stille spørsmål, å få innspill og
kommentarer.
Redegjorde også for viktige milepeler i arbeidet framover særlig ift kommunestyrebehandling.

Kommuneøkonomien v./Erland Odden
Se Erlands PP

Prosessen fram til nå v./Harry Moshagen
Se Harrys PP

Eksempel på plasseringer, løsninger og framdriftsplan v./Harry Moshagen
Se Harrys PP

Kommunestyrevedtak v./Kåre Helland
Redegjorde for kommunestyrets siste vedtak.
Understreket at dette er et prosjekt som skal komme befolkningen i hele Sør-Aurdal til gode.

Ungdommens innspill
Koordinert av Marianne Veglingsrud, som også har tilrettelagt en diskusjonsgruppe på facebook.
3 forberedte innlegg fra unge personer der det særlig ble fokusert på:
- Ønsker et treningsrom - 76 har treningskort til fysioterapisalen – begrenset plass og utstyr
– ikke mulig å trene på dagtid – mulighet for variert trening - Friskis og Svettis et
eksempel – flere og flere trener organisert – et slikt tilbud vil gjøre kommunen mer
attraktiv – mulig med mange ulike aktiviteter.
- Oppvarmet basseng 25 grader eller mer – kan benyttes av mange – viktig ved behandling
av flere sjukdommer – nærmeste nå er Beitostølen og Hønefoss – lang transport er en
ulempe
- Ønsker rom for styrketrening.
- Turnrom – for at den gruppa som nå er i gang skal utvikle seg – viktig å kunne dele opp i
flere grupper ift alder – turn i tidlig alder er viktig for å utvikle muskler/skjellett –
ekstremsport er økende – i en turnhall kan noe prøves på forhånd.
- I en flerbrukshall bør det legges til rette for trampoline, se teknisk løsning i Elverum.

Ordet fritt
Noen stikkord knyttet til de innspill og synspunkter som kom fram:
 Generelt så var de fleste innspill knyttet til idrettens ønsker og behov, og da særlig
flerbrukshall/idrettshall.
 Flere påpekte at det som skal utvikles på Fossvangområdet, må komme innbyggerne i
hele Sør-Aurdal til gode – ikke bare Bagn.
 En hall av samme type som i Etnedal er billig å bygge – men da må det aksepteres dårlig
akustikk og relativt lav temperatur. En slik hall er derfor først og fremst egnet for
idrettsaktiviteter.
 Trenger stor gymsal og flerbrukshall på grunn av mange brukere.
 Hallstørrelsen som er angitt i kommunestyrets vedtak (25x45m) frigjør ikke plass til flere
aktiviteter enn i nåværende gymsal – de får bare bedre plass. Flere aktiviteter samtidig
tilsier samme hallstørrelse som i Etnedal, da er det muligheter for flere aktiviteter
samtidig.
 Skal alle kommuner i Valdres ha sin egen hall? Bruke hall i Etnedal og på Leira – kort
reiseavstand.
 Hallen i Etnedal er fylt med aktivitet og hallen på Leira er fullbooket allerede.
 Fotballbanen kan flyttes dersom det gir den beste helhetsløsningen.
 Bagn idrettslag stiller sine arealer til disposisjon i et samarbeid om en helhetlig utvikling
av hele Fossvangområdet
 Det som bygges må bli skikkelig og for framtida – i tillegg må det fokuseres på
fleksibilitet, og slik at det er mulig med videreutvikling.
 Helse og forebygging blir viktigere i framtida.
 De lovpålagte oppgavene må ha første prioritet, derfor er rehabilitering av SAUS rett
satsing – skolen trenger det.
 Viktig å dra nyttet av andre kommuners erfaringer, derfor vil det bli befaring til prosjekter
i andre kommuner.
 Vi må bygge flomsikkert.
 Noen ønsker 25 m basseng.
 Et attraktivt kulturbygg er viktig – tenk også på det vi ikke har nå, men det som kan
utvikles dersom vi får et skikkelig kulturbygg.
 Hva har Sør-Aurdal kommune råd til? Minner om driftstilpasningsprosessen – tviler på
om kommuneøkonomien er friskmeldt. Hvor er det etterslep?
 Fra kommunens side ble det opplyst at det ut fra dagens prognoser er rom for et
låneopptak på 20 mill kr årlig, uten at det kommer i strid med målsettingen nedfelt i
forbindelse med driftstilpasningsprosessen.

Notatet er utarbeidet 08.03.13 av
Svein Granli

