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Voldsløkka garderober - Rives ila 2021!
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Hei,
Denne eposten går til avdelingsledere og styrerepresentanter i fotball, rugby og tennis, med kopi til driftsleder og
styrets leder og nestleder.
Sagene IF fikk i forrige uka beskjed om at gamle Voldsløkka garderober skal rives ila 2021.
Årsaken til det er at bygget er i svært dårlig forfatning og ikke kan brukes, samtidig som det står og tiltrekker seg
innbrudd og hærverk fra miljøer vi ikke vil ha på Voldsløkka.
Dette er således en glad-sak
Den videre beskjeden fra kommunen sier at rivingen kan gå i gang når som helst.
Det betyr at Sagene IF og de avdelingene som har utstyr i bygget, må flytte helt ut av bygget med alt vi har av ting vi
ønsker å ta vare på, og dette må skje ganske raskt.
Alt vi ikke ønsker å ta vare på kan vi bare la være i bygget, da blir det med i dragsuget til rivingen.
Patrice ryddet i bygget i sommer, se vedlagte presentasjon.
Dette viser at det er nødvendig med en gjennomgang av bygget slik at vi får flyttet alt vi vil ta vare på over i klubbhuset.
Jeg innkaller derfor til en befaring i bygget tirsdag 2. november kl. 17 (Blir veldig mørkt etter hvert)
Jeg ber om at dere stiller med 1- 2 rep hver, gjerne noen som kan ta beslutninger der og da om utstyr og lagring for
avdelingen.
Anbefaler balltre og lommelykt
Målet for befaringen er:
 Hva skal kastes og hva skal vi beholde?
 Hva skal over i klubbhuset og hvor skal det lagres i klubbhuset?
 Avdekke eventuell behov for dugnad?
 Hvem tar ansvar for å gjøre hvilke oppgaver når?
Så vidt jeg vet så har også Blindern rugbyklubb utstyr i huset, og disse inviteres med på befaringen.
De vil ikke få tilbud om å lagre noe i klubbhuset da vi ikke har plass til dette, men jeg har sagt til dem at de kan høre med
Sagene IF rugby om det er mulig om et samarbeid om å få på plass en ny container (erstatte den stygge som står der
nå), også bestemmer Sagene IF rugby selv om de vil gå inn i et slikt samarbeid.
Jeg er usikker på om andre rugbylag eller rugbyregionen/kretsen har utstyr i bygget.
Petter, kan du undersøke dette og eventuelt invitere disse klubbene eller regionene/kretsen på befaringen?
Fortsatt god helg!
Med vennlig hilsen
Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
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