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Myrdal idrettspark – en politisk utfordring før valget
Gleden var stor i Åsane sommeren 2009 da bystyret vedtok
en idrettsplan som gav lovnad
om et stort og nødvendig løft for
spesielt hallidrettene i vår bydel.
Den planlagte utbyggingen
er lokalisert til området rundt
Vestlandshallen, og i idrettsplanen referert til som Åsane/
Myrdal idrettspark. Bydelen skal
her få ishall med byggestart i
2013; ny stor flerbrukshall, referert til som Arena nord, og turnhall med byggestart i 2014/15.
For flerbrukshallen og eventuelt
turnhallen skal det også inngå
klatre- og fysakkomponenter. I
tillegg legges det opp til en oppgradering av Myrdal stadion for
å tilfredsstille lisenskrav for 1.
divisjon. Totalt skal det i følge
Idrettsplanen brukes 350 millioner på disse anleggene i perioden
2013-2016, hvorav gevinst fra salg
av gamle Åsanehallen (med stor
tomteverdi) skal inngå som en
del av finansieringen.
Ingen betviler nødvendigheten
av disse anleggene i en bydel som
for tiden er mest kjent for storstilt utbygging av kjøpesentre,
handelsparker og rundkjøringer.
Vi finner det derfor svært urovekkende når bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen sist høst (budsjett for 2011
og 2012, økonomiplan for 2013)
velger å fjerne de posteringene
som er satt opp for Myrdal i 2013
fra økonomiplanen - samtidig
som det gis signal om at også de
øvrige anleggene også vil bli lagt
på is inntil en har fått kontroll på
økonomien rundt det nye, og stadig dyrere, 50-meters bassenget
på Nygårdstangen. Behovet for
ishallen er i hovedsak gitt ut fra at
denne representerer en type tilbud som mangler totalt i de nordre bydeler. Da tenker en på den
organiserte idretten så vel som
på skoler/SFOer/barnehager og
kroppsøvingsfaget, og på skøytegåing for publikum generelt.
De nordre bydeler lider også
under mangel av en ren turnhall.
Dette er en type idrettshall hvor
apparatene alltid står monterte
og er klare for bruk, og hvor en
også har grop for diverse øvelser.
Utøvere innen bydelens turnforeninger må i dag enten reise til
Turnkassen på Sletten eller til

den nye idrettshallen på Sandsli
for trening, og/eller en må bruke
store deler av tildelt treningstid
i bydelens idrettshaller på oppog nedrigging av apparater og
utstyr. Det sier seg selv at en da
mister mye effektiv treningstid,
samtidig som transport til den
andre siden av byen (i likhet med
for ishockey og kunstløp) setter
ekstra store krav til foreldre som
skal følge opp sine barn. Hvis
ønsket er å holde barn og ungdom
i aktivitet vil lokale tilbud representere en viktig del av løsningen. For turnhallen har en også
at denne er svært godt egnet for
grunntrening innen andre idretter som eksempelvis alpint, stup,
friidrett, langrenn, ballidretter,
kunstløp og ishockey.
For de tradisjonelle hallidrettene
som eksempelvis håndball, basketball og turn har Åsane bydel
vokst så mye at Åsanehallen for
lengst er sprengt med tanke på
kapasitet for trening, kamper og
konkurranser. Følgelig har en i
tillegg til turnhallen behov for
en ny flerbrukshall med flere
spillflater enn hva en finner i
Åsanehallen, og det kan også
være aktuelt å se på den nye
Arena nord som en hall hvor
det også skal kunne spilles eliteseriekamper innen håndball
og volleyball. I tillegg kommer
så at Åsanehallen skal selges, og
da må en faktisk bygge den nye
hallen før en kan selge og rive
den gamle.
Idrettsplanen legger opp til en
utskifting av dagens gressmatte
til fordel for kunstgress på
Myrdal Stadion, i tillegg til at det
foretas en generell oppgradering
av tribune og andre fasiliteter for
å tilfredsstille stadionskrav for
1. divisjon menn. Åsane fotball
elite tenker lengre enn som så
og ønsker å flytte denne fotballarenaen til nytt område bak
Vestlandshallen. Dette forutsetter at en får overta tomten
for dagens Myrdal stadion, og at
en her sammen med partnere
kan utvikle næringsbygg som
kan finansiere det nye stadionet. I tillegg må en få regulert
ny tomt. Det nye stadion vil også
ha kunstgress som foreslått for
Myrdal stadion i idrettsplanen,
og den vil følgelig representere

et viktig bidrag også med tanke
på brukstimer for barnefotballen. Dagens gressmatte gir som
kjent en svært begrenset bruk, og
dette kun for Åsanes A-lag. Også
for dette prosjektet har en pr. i
dag nærmest stillstand.
Kjære Politikere. Det var som
nevnt stor glede i Åsane da
idrettsplanen ble vedtatt - for
endelig skulle vi få noe annet
enn nye kjøpesentre (kulturhuset
er blitt lovd i ettertid). Bydelens
befolkning ser med uro på hva
som nå vil skje når anleggene
synes å bli utsatt på ubestemt
tid, for dette synes å være litt
symptomatisk for vår bydel hva
gjelder politiske prioriteringer.
Åsane er av en eller annen grunn
blant de bydelene som oftest blir
litt glemt bort så lenge det ikke er
snakk om nye kjøpesentre og nye
næringsparker.
Med flere vidt forskjellige idrettsanlegg samlet i Åsane Idrettspark
legger en også til rette for at flere
barn og unge enklere skal kunne
drive mer allsidig innen idrett,
samtidig som en også fjerner en
del av transportbehovet mellom
de ulike treningsarenaer for den
enkelte. Dette bør være et viktig argument for politikere som
ønsker å tilrettelegge for mindre bilkjøring med tilhørende
luftforurensing. Alle forslag om
økte bomavgifter kan jo også sees
på som et signal fra politikerne
om at en ikke ønsker at barn
skal fraktes til andre bydeler for
trening.
I politikken prates det svært pent
om at Bergen skal bli Norges
beste idrettsby innen 2019, og at
Bergen skal bli Norges beste by
å vokse opp i. Som idrettsledere
i Åsane ønsker vi på vegne av
Åsanes befolkning, og da spesielt
den oppvoksende generasjon, å
fremme et krav om at tidsplanen
for de omtalte anlegg må følges
slik det er gitt i idrettsplanen.
Dette for at barn og ungdom i
vår bydel skal kunne gis tilbud
på lik linje med hva som eksisterer på andre siden av byen.
Altså, kjære politikere, vi ønsker
at Åsanes barn og ungdom skal
gis de samme muligheter som en
finner andre steder i Bergen - og
det før dere går videre med de
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fine målsettingene om å gjøre
Bergen til den beste byen i Norge
for barn, ungdom og idrett.
Med dette som bakteppe spør
vi spesielt politikerne i Åsane,
men også alle partier som stiller
lister til høstens kommunevalg i
Bergen, om følgende:
• Hva vil dere gjøre for å sikre at
den vedtatte bygging av ishall,
turnhall og flerbrukshall på
Myrdal vil bli gjennomført i
henhold til den tidsplan som
er gitt av idrettsplanen?
• Hva vil dere gjøre for å tilrettelegge for at Myrdal stadion
kan flyttes til nytt område bak
Vestlandshallen, og videre at
utbygging av den nye stadion
kan finansieres gjennom en
overdragelse av tomt for gamle
Myrdal stadion til Åsane fotball elite som så i samarbeid
med partnere kan utvikle
denne for næringsformål?
• Kan vi forvente at partiene omtaler den vedtatte
utbygging av idrettsanlegg
på Myrdal i sine respektive
valgprogram for høstens
lokalvalg?
• Vedrørende det nye bassenget
(som også skaper skjær i sjøen
for Åsane idrettspark): Kan det

være på sin plass å spørre om
det er korrekt at alle utgifter
her for investering (inklusive
kraftig sprekk, men minus
nasjonal støtte) i sin helhet
skal belastes idrettsbudsjettet
- når en tross alt vet at skoler
og folkehelseformål vil legge
beslag på den største andel av
bruken?
Med vennlig hilsen
Bergen freestyleklubb
v/leder Arild Hansen
Nyborg volleyballklubb
v/leder Geir Dahle
Salhus turn og idrettslag
v/leder turnstyret Nina Rasmussen
Tertnes allianse
v/nestleder Svein Kåre Rygg
Tertnes alpint
v/leder Knut Herman Gjøvaag
Tertnes håndball elite
v/leder Lars Riis Ellingsen
Tertnes turn
v/leder Benedicte Næss
Turn og idrettslaget Hovding
v/leder turnstyret Linn Merethe Kibsgård
Ulset basketballklubb
v/leder Cynthia Hamnes
Åsane allianse
v/leder Svein Kjellevold
Åsane fotball elite
v/leder Espen Brochmann
Åsane håndball
v/leder Kurt Mikkelsen
Åsane ishockeyklubb
v/leder Svein-Ivar Lillehaug
Åsane turn
v/leder Astrid Alræk

