REFERAT ISU – SAGENE
ONSDAG 21.03.2018
SKEIDHUSET KL. 18 .
Tilstede : Henning Strøm, Line Marie Løw, Tarald Rohde, Morten Nordlie (sekretær).
1. Referatet fra siste møte .
Referatet ble godkjent .
2. Oppfølgingssaker .
Møtet gikk gjennom svaret fra Plan og bygningsetaten til Bymiljøetaten vedrørende
reguleringen av Uelandsgate 85 . ( se vedlegg ) .
Det ble fattet følgende enstemmige vedtak :
•
•

ISU –Sagene ber om at reguleringsarbeidet og utbyggingen av anleggene på nedre
del av Voldsløkka tilpasses den planlagte åpningen av ny skole i Uelandsgate 85 .
Sagene og Skeid tar kontakt med Oslo Idrettskrets og ber om et møte med
Bymiljøetaten i forhold til innspill til mulighetsstudiene til reguleringsplanen for
nedre del av Voldsløkka .

3. Valg og innmelding av representanter til Oslo Idrettskrets` ting den 11.juni. 2018.
75 representanter skal velges fra ISU ene. ISU – Sagene kan velge 4 representanter .
Møte valgte følgende representanter :
Henning Strøm
Marlene Persson
Tarald Rohde
OBS: Lagene kan fremme forslag til en representant til . Ta kontakt med Henning Strøm innen
11.april, slik at fullstendig representantliste kan sendes OIK innen fristen .

4. Vårmøte i Oslo Idrettskrets torsdag 19.april kl. 18.00
Hovedtema vil være høringsforslaget til ny behovsplan for idrett og friluftsliv fra Oslo
kommune.
Henning Strøm og Tarald Rohde vil delta fra ISU –Sagene.
5. Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 -2028
Skeid fremmet følgende uttalelse som ble vedtatt av ISU – Sagene :
Den nye behovsplanen gir en god oversikt over anleggssituasjonen og har gode mål for hva
man vil oppnå på området.
Skeid har innspill til situasjonen på Nordre Åsen og på Voldsløkka.
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Innspill Voldsløkka:
side 46 i behovsplanen
Skeid vil vise til vedtaket i Oslo bystyre 23.03.2011 sak 55. Der står det i punkt 3:
Ny matchbane for fotball anlegges på grusbanene, i det sørvestre hjørnet av Voldsløkka. Det skal
kunne legges opp til en etappevis utbygging av tribuneanlegget or matchbanen.
Dette er ikke dekket av planene for Voldsløkka i behovsplanen. Der ønskes det etablert en 11-er
bane med kvalitetsstandard 3. Skeid ønsker at banen anlegges med kvalitetsstandard 2 eller slik
at kvalitetsstandard 2 kan oppnås ved at Skeid bidrar med egne midler. Skeid ønsker videre at
området rundt banen er såpass romslig at banen, etter behov, også kan rustes opp til nivå 1,
tillatt for spill på nest øverste nivå.

Nordre Åsen:
Kunstis, side 47, 49 og 68 i behovsplanen
Skeid støtter planene med etablering av kunstisanlegg. Vi støtter også at fullstendig rehabilitering
av øvre "foreløpige" kunstgressbane utsettes til kunstis etableres.
Skeid har et bandymiljø og spilte i 2017 kvalifisering for opprykk til eliteserien. I fotball har
klubben en stor aktivitet for barn og ungdom, men i bandy er ikke dette lenger mulig før kunstis
er etablert. Vi håper kunstis på Nordre Åsen (NÅ) kan skyves fram slik at man får et forprosjekt i
2019 og med etablering i 2020. Vi er sikre på at etablering av kunstis på NÅ er det tiltaket som vil
komme flest barn og unge til gode, gjennom en helårsbane med skøytesport om vinteren og
fotball om sommeren.

Rehabilitering av kunstgress: side 49
Skeid har i to omganger finansiert først undervarme og så utskifting av kunstgress på hva vi kaller
nedre bane på Nordre Åsen. Det er en av de mest benyttede banene i Oslo, med full drift både
sommer og vinter. Derfor slites kunstgresset. Gresset kommunen la i 2005 skiftet Skeid for egne
midler før 10 år var gått. Nå er gresset igjen nedslitt og trenger utskifting. Vi håper kunstgresset
kan komme på listen for baner der kunstgresset skal skiftes i 2019. Banen vil kvalifisere for
spillemidler.
Skeid spiller 2. divisjonskamper på banen og har selv finansiert tribuner, stadionur, medietårn,
innbytterbenker og høyttaleranlegg. Vi mener banen må klassifiseres som standard 2. Når kunstis
kommer på øvre bane, bør denne banen ha standard 3.
Klubbhus: side 58
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Behovsplanen mener tre kommunale klubbhus skiller seg ut med særlig større
oppgraderingsbehov. Det er Rommensletta klubbhus, garderobebygget på Ekeberg og Ullern
klubbhus.
Vi vil spille inn at klubbhus og garderober på Nordre Åsen skulle vært med på denne lista.
Det eldste garderobebygget på NÅ er fra tidlig 1950-tall. Dette er soppbefengt og har vært stengt
for alminnelig bruk i mange år. Behovet for erstatning er stort.
Det nest eldste huset er fra 1970. Halvparten er et klubbhus for Skeid som i sin tid ble finansiert
av Skeid. Den andre halvdelen av dette bygget er garderober som er reist av Oslo kommune.
Spesielt garderobene trenger omfattende rehabilitering.

På møte ble det fremmet følgende innspill som fikk enstemmig tilslutning fra ISU – Sagene :
•

•
•

Voldsløkka garderobebygg planlegges utfaset 2020 . Tilstrekkelige garderobeanlegg må stå
ferdige til utfasingstidspunktet, slik at aktivitetene på Voldsløkka ikke reduseres som en følge
av manglede garderober.
ISU – Sagene støtter Oslo Sandvolleyballklubb sitt ønsker om å utvide med 4 nye
Sandvolleybaner på Voldsløkka. ( Se vedlagte notat ).
ISU – Sagene støtter ikke innspillet fra Oslo Idrettskrets om å etablere klubbhus for Rugby på
Voldsløkka feltet. Et evnt. klubbhus for Rugby må innpasses i den planlagte bygningsmassen
som reguleres inn i nedre del av Voldsløkka .

For møtet .

Morten Nordlie
Sekretær.
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