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Til

Idrettsrådet i Bergen

Varegghallen - et langt steg nærmere realisering

I møte 26.mars20l2, sak 56112 Prinsipper for realisering av barnehageretten i 2012-2015,

vedtok Bystyret bl.a:

Pkt.8." Følgende nye tiltak prioriteres i forhold til kommunalt tilskudd: a. barnehage i
forbindelse med Varegghallen (Bergenhus). Forpliktene fremdriftsplan med utbygger avtales.

Forventet ferdigstillelse etter 201 5 ."

Bystyret har tidligere bevilget midler til utarbeidelse av reguleringsplan (bystyrevedtak rcl12-

07, sak 2$-AT og Byrådet har i møter, senest i møte med representanter fra Varegg 2413-TT,

bekreftet at de ønsker Varegghallen realisert med idrettshall, barnehage, parkeringshus og

ballbane.

I gjeldende Idrettsplan for Bergen kommune ligger som kjent Varegghallen inne med 20 mill.

De viktigste kommunale beslutningene er dermed på plass.

Denne henvendelsen for å orientere Idrettsrådet om status og forsikre oss om fortsatt

støtte. Med Idrettsrådet sin fortsatte støtte, ligger det endelig til rette for snarlig realisering av

Varegghallen.

I vedlagt fil "Varegghallen barnehagedelen 151218 des2011" er planer, bruk, organisering og

oppgaver fremover skissert. Videre er forberedende utført arbeid beskrevet.

Vi finner det likevel riktig og nødvendig å minne om historien vedr. idrettsanlegg i bydelen

vår.

Varegg har i ånier arbeidet med å ffi realisert et nytt idrettsanlegg i bydelen Fjellsiden/Indre

Sandviken med sine ca 12 000 innbyggere.

Bydelen har ingen kommunale idrettsanlegg med unntak av Christinegården minibane

(Mulebanen - grus) og Skansemyren friidretts- og friluftsanlegg, begge anlagt for ca 100 år

siden. Bydelen er som kjent en av Bergens eldste. I kommunedelplan for Sellsidenfua 1982

ble behovet for nye anlegg konstatert, og Koengen foreslått til lokalisering av et nltt anlegg

med bl.a. fotballbane i regulær størrelse. Allerede i den bystyrevedtatte idrettsmelding fra

1992bIe det påpekt mangel på stor fotballbane i sentrum. Koengenalternativet ble tatt opp,

men ble dessverre forkastet pga protester fra bl.a. forsvaret og antikvariske myndigheter.



Behovet ble for ti år siden gienopptatt av fotballkrets og idretts administrasjon med

lokalisering ved utfflling av sjøflyhavnen i Indre Sandviken, men dette alternativet ble lagX på

is da området ble utlagt til cruisehavn. Vi har konstatert via pressen at området nå - i
kommunedelplanen for havnen - er endret til bl.a. sjøbad og friområde, så kanskje det kan

være aktuelt å fornye planen om stor fotballbane i dette området?

Varegg har følgelig en lang historikk på at vi har forsøkt å påvirke både kommunale og

idrettens organer, og har tidligere hatt besøk av Idrettsrådet hvor behov og mulige løsninger

har blitt presentert. Tilbakemeldingene har vært at planene har vært for lite konkrete bl.a.

med hensyn til tomt, og at klubben har vært for tilbakeholden og beskjeden i sitt arbeid

ovenfor kommunale og idrettspolitiske organ.

Vi er derfor glad for at planene nå - for Varegghallen med både idrettshall og opprustet

Mulebane på en "sikker" tonrt - er konkretisert og forankret i kommunale politiske og

administrative organ, slik at vi i felleskap kan ta igjen et 50-årig etterslep.

Med vennlig hilsen

Vare gg Allianseidrettslag
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Kopi til:
Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke v/byråd Gunnar Bakke

Hordaland Fotballkrets

I vedlegg


