Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:
Forslag
Fra Jonny Gulbrandsen, FRP:
Oversendelsesforslag:
Tomta til basis & turnhallen festes til Mørkvedhallen så snart dette er administrativt mulig.
Tomta, som er regulert til formålet, overføres uten krav til å erstatte parkeringsplasser, da det i
område rundt Mørkvedlia er tilgang til ca. 1000 parkeringsplasser.
Behovet for ytterligere parkeringsplasser er ikke tilstede ved den daglige bruk, da brukerne er barn
og unge med en bruksandel på ca 85 % til 90 % av alle treningstimer.
Ved arrangementer har Mørkvedhallen tilgang til parkeringsplasser ved parkeringsplassen til
Studentongan barnehage og nedre parkeringsplass til UiN.
Tomt til klatrehallen må omreguleres og dette gjøres så fort det er mulig slik at man kommer i gang
med begge prosjektene straks tomtene er klare.
Tomtene festes vederlagsfritt i 40 år.

Votering
Oversendelsesforslag fra Jonny Gulbrandsen ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Bystyret slutter seg til de føringer som er lagt i prioritert handlingsplan 2016 – 2019 og i
uprioritert langtidsplan 2018 – 2025.
2. Nytt basseng og ny idrettshall på Tverlandet revideres inn i handlingsplanen ved neste revisjon
av planen.
3. Turnhall og klatrehall overføres fra uprioritert liste til prioritert liste handlingsplan 2016-2019.
Oversendes:
Tomta til basis & turnhallen festes til Mørkvedhallen så snart dette er administrativt mulig.
Tomta, som er regulert til formålet, overføres uten krav til å erstatte parkeringsplasser, da det i
område rundt Mørkvedlia er tilgang til ca. 1000 parkeringsplasser.
Behovet for ytterligere parkeringsplasser er ikke tilstede ved den daglige bruk, da brukerne er barn
og unge med en bruksandel på ca 85 % til 90 % av alle treningstimer.
Ved arrangementer har Mørkvedhallen tilgang til parkeringsplasser ved parkeringsplassen til
Studentongan barnehage og nedre parkeringsplass til UiN.
Tomt til klatrehallen må omreguleres og dette gjøres så fort det er mulig slik at man kommer i gang
med begge prosjektene straks tomtene er klare.
Tomtene festes vederlagsfritt i 40 år.

