Til Ås kommune, avdeling for teknikk og miljø

Ås 7. november 2018

Høringsuttalelse fra Ås idrettsråd angående ny fleridrettshall ved Ås videregående skole
Ås Idrettsråd har blitt spurt av Ås kommune om å komme med en uttalelse på forslag til ny
fleridrettshall ved Ås videregående skole. Forslaget er utarbeidet av Akershus fylkeskommune med
innspill fra idretten i Ås. Forslaget til skisse og kostnadssammendrag ble oversendt Ås Idrettsråd 1.
november 2018.
På vegne av idretten i Ås ønsker Ås Idrettsråd å takke for at idretten har blitt inkludert i prosessen
rundt utformingen og innholdet i fleridrettshallen. Prosessen viser at samarbeid mellom brukerne
kan gi gode løsninger for innbyggerne i Ås kommune.
Forslaget som nå skal vurderes som inkluderer en full spilleflate (1125kvm), turnhall (600 kvm) og en
løpestripe for friidrett vil gi et vesentlig løft for idretten i Ås. Et slikt anlegg vil gi idrettslag i Ås
kommune en mulighet til å utvikle sine aktiviteter, og gi sine medlemmer et godt tilbud i fremtiden.
Dagens anleggssituasjon er for mange idretter begrenset, og i tillegg til å gi etablerte idretter bedre
rammevilkår, vil et anlegg som skissert gi muligheter for at andre idretter som ikke tilbys i dag til å
etablere seg.
Ås Idrettsråd sin vurdering er at forslaget som nå er skissert vil være en kostnadseffektiv løsning med
tanke på hvor mange idretter som vil benytte dette anlegget. I tillegg antar vi at en realisasjon av en
separat turnhall og/eller et eget innendørs friidrettsanlegg vil bli langt mer kostnadskrevende enn
forslaget som nå ligger på bordet. Vi vet at de økonomiske rammevilkårene til Ås kommune er
begrenset, men vi mener allikevel at forslaget bør prioriteres med tanke på folkehelsegevinsten, og
at dette anlegget vil være nødvendig for å møte befolkningsveksten som Statistisk Sentralbyrå ser for
seg i Ås kommune.
Når det gjelder prioriteringer viser vi til mail fra Ås IL ved Harald Schytz til Ås kommune den 6.
november. Noen ytterligere prioriteringer i fra Ås Idrettsråd kommer ikke før vi vet eventuelle
besparelser på hvert enkelt element som kan prioriteres.
Ås Idrettsråd stiller seg veldig positiv til forslaget som nå foreligger, og ber om at rådmannen
innstiller på dette.

For Ås Idrettsråd
Eyvind Solbu (sign)
styreleder

