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Hei,
Var på en ny befaring på Voldsløkka med representanter fra Bymiljøetaten, Sportsconcept (entreprenøren)
og Tennisforbundet etter at de først hadde vært på en tilsvarende befaring hos Fagerheimen tk.
Entreprenøren hadde på forhånd boret noen hull i banedekket for å ta prøver og sjekke forholdene i
underlaget, og vi kunne se spor etter det gamle røde gruslaget under det øverste laget med asfalt.
Dreneringen i det nederste laget virket ok ut, så det er positivt.
Ble en del prat om banedekker med ulike synspunkter om hva som kan være riktig valg for anlegget på
Voldsløkka, og det ble delvis konkludert med at de to dekkene som sannsynligvis er mest aktuelle er
hardcourt og kunstgrus (begge er førstevalg for oss). Entreprenøren er i likhet med oss enig i at et
hardcourtdekke noe tilsvarende det de har på Nordberg tk (som vi presenterte i innspillet) kanskje er det
beste valget med tanke på fremtidig boblehall og ønsker om mulighet for et vedlikeholdsfritt og egnet
dekke til konkurransespill/turnering. Men dette er noe dyrere enn kunstgrus og krever muligens at det må
legges et ekstra lag med asfalt, så det er et kostnadsspørsmål om det er mulig å få det til. Ellers er
kunstgrus også et bra alternativ, men holder fortsatt en liten knapp på hardcourt. Entreprenøren vil
komme med konkrete forslag og innspill til dette litt senere i prosessen.
Helen i Tennisforbundet foreslo at det kan være hensiktsmessig å omdisponere noe midler som er ment
brukt til lysanlegget og heller putte dette i potten til boblehall for å dekke kostnader til oppføring av
ringmur i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet. Dette er et fornuftig innspill som kan bidra til å
fremskynde prosessen med boblehall, men det kom frem at det ikke er gjennomførbart nå da tilpassing til
boblehall vil kreve mer arbeid med gjerder og andre forhold ved anlegget som ikke kan utføres nå, og at
boblehall må anses som et separat prosjekt som må spilles inn politisk. Men oppføring av lysanlegg vil
likevel bidra litt til dette med tanke på at det er en større kostnad å få lagt strøm til anlegget, og dette da
vil være på plass når det blir aktuelt med boble, som jo også vil trenge belysning (innendørs).
Ellers luftet en fra BYM tanken om en egen Padel-tennisbane på Voldsløkka (har blitt veldig populært med
padel-tennis), men det var enighet om at det er mest hensiktsmessig at de tre banene våre er forbeholdt
klassiskt tennis. Så ble det diskutert litt rundt muligheten for å ha en sone med minitennisbane, ballvegg e
l i tilknytning til anlegget (på utsiden) – som vi har spilt inn ønsker om tidligere, og at detter noe en bør
vurdere/se nærmere på da forholdene ligger godt til rette for det, selv om det ikke ligger inne i bestillingen
nå. Kanskje dette bør spilles inn politisk samtidig med ønske om boblehall?
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BYM og Sportsconcept jobber ut en fremdriftsplan mv for rehabiliteringen, så får vi denne litt utpå nyåret
en gang (trolig i jan, febr) med konkrete datoer som vi kan forholde oss til. Entreprenøren har i kontrakten
sin at Voldsløkka og Fagerheimen skal ferdigstilles til 15. august, og anleggene rehabiliteres sannsynligvis
hver for seg (ikke parallelt), men det er ikke avklart hvor de starter eller når det dato for igangsettelse er
bortsett fra at de regner med å gå i gang rundt april/mai en gang med det første anlegget.
Alt i alt en positiv og bra befaring og første steget på vei til et nyrehabilitert tennisanlegg til sommeren!

PS. Helen lurte forøvrig på om jeg hadde hørt noe mer om møtet med Rina, men vet ikke om du har fått
avtalt en møtetid enda Vibeke?

Mvh Håkon
Sendt fra Outlook
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