Øvrevoll Hosle IL
Anleggsutvalget

Møte i Anleggsutvalget
Mandag 23.04.18 kl. 2000 på klubbhuset

Saksnummer
3
4
5

Sak
Framdriftsplan ØHIL idrettspark
kunstgress/kunstis
Generell status øvrige anleggsprosjekter
Oppgradering av klubbhuset

Ansvarlig
Sverre, Anders
Sverre
Sverre

Innkalt:
Representanter fra idrettene, Anders (HS), Sverre (adm)
Tilstede:
Fotball (Kirsten), Håndball (Aksel), Bandy (Petter), Langrenn (Knut Jostein), Baseball (Morten), Hopp
(Rolf), Anders (HS), Sverre (adm)
Kalender:
Ingen planlagte møter
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Saksbehandler
Type sak
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Bakgrunn:

23.04.2018
3
Sverre, Anders
Orientering / Beslutning
Framdriftsplan ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis

Prosjektet ble søkt om i anleggsperioden 2019-2022, men ble ikke innstilt som prioritert prosjekt i BIRs
innspill til Bærum kommune.
I etterkant har vi bedt om bakgrunnen for dette, og hadde et godt møte med BIR 4. april. Hovedårsaken er
den store kostnaden på prosjektet, som det ikke ble funnet rom for i anleggsplanen. Kunstis-anlegg er den
anleggstypen som er prioritert høyest, med 13 MNOK i perioden. Dette gjelder da rehabilitering,
gjeldssanering og bygging av nye små anlegg i tilknytning til de eksisterende kunstisbanene.
I arbeidet med stiftelsene, forklarte vi viktigheten med å være et prioritert prosjekt i anleggsplanen.
Stiftelsene gir ikke støtte til prosjekter som ikke har prioritet (liten sjanse for å bli gjennomført).
Vi hadde da en god diskusjon på våre muligheter til å komme videre. Helt konkret, spurte vi om muligheten
til å bli prioritert i anleggsplanen, men uten kommunal støtte. BIR hadde forståelse for vår tilnærming.
«Fallhøyden» for BIR i en slik løsning, er:
- De ønsker ikke presedens i en slik prosess. BIR er en instans som både ser på behov for anlegg,
men også de som er realiserbare. Dersom alle prosjekter som ikke blir prioritert gjør dette på
samme måte, vil det kunne bli kaos.
- De ønsker at prioriterte prosjekter faktisk blir gjennomført
I møtet med BIR var vi klare på at her vil det bli et anleggsprosjekt uansett (kunstgress med eller uten et
kunstisanlegg), men at vi har gode følere ute og tro på at spesielt stiftelsene vil kunne tilføre nødvendig
kapital for gjennomføring.
Uken etter vårt møte, endret BIR sin innstilling og satt opp ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis på den
prioriterte listen. De fant også rom til å bevilge 1 MNOK i 2021 (som er kommunens standard-støtte til
kunstgressbaner).
Vedtak:
Anleggsutvalget fremmer forslag for endelig vedtak i hovedstyret 03.05.2018 om videre prosess
1. Jobbe for å få prosjektet prioritert i anleggsplanen høsten 2018 (hovedansvar Sverre)
• Vedtak om prosess i AU og HS
• Dialog med BIR, herunder styrevedtak av prosessen i ØHIL
• Dialog med idrettsavdelingen i Bærum kommune
• Samordne og koordinere innspill til høringsutkastet (vår/sommer 2018)
2. Sikre finansiering (hovedansvar Prosjektgruppa (evt med nye folk))
• Søke stiftelser høst 2018, vår 2019, høst 2019
• Arbeide med annen finansiering i samme periode
• Bedriftssponsorer
• Større privatsponsorer
• Forskuttering av spillemidler for å unngå låneopptak (kausjonister)
3. Rullering av anleggsplanen 2020 (hovedansvar Daglig leder)
• Ved sikret finansiering (hovedstyret og årsmøtet), bekreftes prosjektet kunstgress/kunstis.
Blant kravene for å få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning:
• Oppdatert kostnads- og driftsoverslag, med dekning i finansieringen via
• Innsamlede midler
• Interne lån i ØHIL
• Finansieringsbevis fra stiftelser/privatpersoner
• Lånebevis fra bank
•

Uten sikret finansiering nedskaleres prosjektet til et rent kunstgress-anlegg med realisering
i 2020/2021
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Sverre
Orientering / Beslutning
Generell status øvrige anleggsprosjekter

Sverre gikk gjennom status på kansellerte, pågående og planlagte prosjekter. (Se vedlagt saksunderlag).
Anleggsutvalget tok orienteringen til etterretning og støtter videre framdrift, inkl se på mulighetene for
bygging av utvendige boder.
Sverre holder i framdriften for utendørs treningspark, utvendige boder og Little league-banen (i samarbeid
med ØHIL baseball).
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5
Sverre
Orientering/Beslutning
Oppgradering av klubbhuset

Et forslag om oppgradering av klubbhuset sommer/høst 2018 er sendt ut til idrettene og hovedstyret
tidligere, med et ønske om forslag/innspill. (Se vedlagt saksunderlag). Elin og Ingunn holder i prosjektet, og
presenterer forslag for hovedstyret 3. mai.
Innspill så langt i uprioritert rekkefølge – uten hensyn til om forslaget er realiserbart;
-

Ønsker om mer/annerledes møblering – gjerne sofabenker langs vegg.
Bruk av interiørarkitekt for å sikre gode innspill og enhetlig stil?
Mulig å gjøre storsalen delbar med skillevegg og da flere enheter som kan leies ut parallelt?
Kan garderobene i 1. etasje gjøres større og mer funksjonelle ved å flytte administrasjonen opp?

Den foreslåtte utnyttelsen av arealene virker i store trekk fornuftige for AU. Nye innspill som kom opp i
anleggsutvalget, og som sendes til Elin og Ingunn:
-

Bygging av utvending trapp for inngang på framsiden av bygget
Utvidelse av verandaen
Nye låser også på dørene til garderobene, med mulighet for fjernstyrt åpning/låsing (som
hoveddøren)
Brannsikring av hele bygget
Nye oppheng til lampene i salen
Nye vegglamper i salen
Slamming/helsparkling av Leka-veggen i trappa
En skikkelig kaffemaskin
Nytt gulv
Plassering/utstilling av pokaler
Viktig med flere skjermer (som foreslått)
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Saksunderlag, sak 4-2018
Generell status øvrige anleggsprosjekter

Kansellerte prosjekter i perioden 2015-2018
Skileikområde Nordhaug
Kansellert pga grunneierforhold

Skileikområde Øverland
Uavklart på grunn av regulering av området
Det er fortsatt kontakt med grunneier for å se på muligheter for et mindre omfattende anlegg

Garderobeanlegg Hosle kunstgressbaner
Kansellert på grunn av prioritering av andre klubbprosjekter (økonomi)
Tiltak gjort på klubbhuset for å sikre tilgang til garderober og toaletter

Flerbrukshall Jarmyra
Kansellert på grunn av nye hall på Eikeli i 2020
Har ligget i langtidsplanen
Det tenkte området skal omdisponeres til parkering i bytte mot kunstgressbane på Eikeli

Håndballhall Hosletoppen
Videre arbeid er kansellert på grunn av nye hall på Eikeli i 2020

Saksunderlag, sak 4-2018
Generell status øvrige anleggsprosjekter
Pågående prosjekter
Tribune Hoslebanen, vår 2018
Eikeli, liten kunstgressbane, sommer 2018
Avtale med kommunen, bytte grusbanen på Jarmyra (parkering) mot tilsvarende stor kunstgressbane på «gressfeltet» på Eikeli
En 7’er-bane på tvers, to 5’er-baner på langs

Eikeli kunstgress, sommer 2020
Ligger i kommunens planer som «Hosle kunstgress 3» med avsatte midler
Avhengig av øvrig utbygging på Eikeli vgs

Eikeli flerbrukshall
Ferdigstilles i 2020, etter samarbeid mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune (påvirket at ØHIL)
Fylket blir brukere på dagtid, kommunen (idretten) på kveldstid
Investeringen gjøres av fylket/kommunen, ØHIL får trolig tilsynsansvaret

Rehabilitering av Jarmyra kunstgress, sommer 2018
Rehabilitering av Hosle kunstgress, sommer 2019
Små tribuner Jarmyra, vår 2018
Innbytterbokser Jarmyra, vår 2018

Tribuner Hoslebanen (2018)

Eikeli liten kunstgressbane (2018)
7’er bane på langs, 50 x 30 m

2 5’er baner på tvers, 20 x 30 m
Sikkerhetssone:
2 meter kunstgress og 2 meter asfalt på
langsidene
3 meter kunstgress og 2 meter asfalt på
kortsidene
Totale mål:
Lengde: 60 m (2+3+50+2+3 m)
Bredde: 38 m (2+2+30+3+3 m)

Eikelibanen kunstgress (2020)

Eikeli flerbrukshall (2020)

Små tribuner Jarmyra (2018)

Innbytterbokser Jarmyra (2018)

Saksunderlag, sak 4-2018
Generell status øvrige anleggsprosjekter
Planlagte prosjekter
Little league bane (baseball) på Hosle, sommer 2018
Fått tilskudd til bygging

Utendørs treningspark på Hosle, høst 2018
Søkt om kommunal støtte i anleggsplanen 2019-2022
Tilført støtte på 170.000,-

Utvendige boder
Forslag fra Sverre, ber AU om støtte til tiltaket for videre arbeid

Baseballtilpasning på Hosle (2018)

Utendørs treningspark Hosle (2018)

Utvendige boder (2018/2019)

Ca. 2x6 meter for
lagring av idrettsutstyr

Saksunderlag, sak 5-2018
Oppgradering av klubbhuset
Utsendt forslag

Saksunderlag, sak 5-2018
Oppgradering av klubbhuset
Innspill så langt i uprioritert rekkefølge – uten hensyn til om forslaget er realiserbart;
-

Ønsker om mer/annerledes møblering – gjerne sofabenker langs vegg.

-

Bruk av interiørarkitekt for å sikre gode innspill og enhetlig stil?

-

Mulig å gjøre storsalen delbar med skillevegg og da flere enheter som kan leies ut
parallelt?

-

Kan garderobene i 1. etasje gjøres større og mer funksjonelle ved å flytte
administrasjonen opp?

Elin og Ingunn holder i prosjektet, og presenterer forslag for hovedstyret 3. mai

