Styret i Tromsø skiskytterlag

Tromsø, 27.5.2015

Sak til TSSL sitt årsmøte 2015
Vedrørende Ski- og skiskytterstadion på Templarheimen
TSSL og TSKL har i en periode vært i møter med «forhandlinger» med kommunens prosjektgruppe for
Tromsøbadet. Bakgrunnen er at Tromsøbadet planlegges oppført lenger sør enn hva som var
forutsetningen da vi ble enig om en ny løsning for ski- og skiskytteridretten på Templarheimen ved
bygging av Tromsøbadet. Konsekvensen av dette er at Skihuset blir stående ved byggestart
Tromsøbadet, men stadion blir for liten for TSKL og TSSL sine aktiviteter. Vi har i møter krevd at
prosjektet skal vise en løsning for TSKL og TSSL som ikke forringer våre aktiviteter i byggeperioden og
ved ferdigstillelse. Den kommunale prosjektgruppen har så langt ikke etterkommet dette og har
vært avvisende til de alternative vi har presentert.
Sammen med TSKL krever TSSL løsninger etter tre hovedalternativer:
1. Det forutsettes at Grønnåsen stadion er realisert med opparbeidelse av stadion og minimum 1 stk
5 km sløyfe samt oppføring av nytt skihus før byggestart av Tromsøbadet.
2. Områdereguleringen som pågår på Templarheimen inntar en permanent løsning for TSKL og TSSL
som sikrer at våre aktiviteter kan opprettholdes på samme nivå som i dag (før utbygging). Det kan
løses fortrinnsvis ved flytting av stadion, skytebane og skihuset vestover. Alternativt kan stadion,
skytebane og skihus flyttes sør for Tromsøbadet. Adkomst og parkering må sikres i begge løsningene.
3. Flytte Tromsøbadet østover slik at vestlig byggelinje inklusiv planlagt «pir» er i flukt med
vestveggen på Skihuset.
Strategi og virkemidler for å sikre at en av disse tre alternativene blir sikret:








Møte med Byutvikling: Orientere om situasjonen og klargjøre at føringene i planprogrammet ikke
blir etterfulgt av prosjektgruppen for Tromsøbadet
Møte Byrådsleder/ansv. Byråd: Orientere om situasjonen og påvirke byrådet til å instruere
prosjektgruppen til å innta løsning for skiidretten
Møte idrettsrådet
Konferere NSF/støtte/ressurser
Vurdere juridisk bistand
Kontakte sektormyndigheter med innsigelserett til områdeplanen (for eksempel fylkesmannen)
Fortsatt «press» på prosjektgruppen for Tromsøbadet

Media og politisk opposisjon er alternative virkemidler som også kan benyttes hvis vi ikke innen
rimelig tid finner en løsning.
Forslag til vedtak på årsmøtet for TSSL 9.6.2015:
Årsmøtet gir styret i TSSL fullmakt til å føre forhandlinger sammen med TSKL vedrørende
arealplanarbeid på Templarheimen og Grønnåsen i tråd med hovedalternativ, strategi og virkemidler
i saksteksten over.
For Styret i TSSL
Steinar Vaadal

