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Idrettsrådet sprer glede, ikke frykt
Vi forholder oss blant annet til
Idrettsplanen som ble vedtatt i
2009, budsjett og økonomiplan
som byrådet har vedtatt og de
omprioriteringer/utsettelser som
er gjort, og de utsagn idrettsbyråden selv har gitt for å forklare
budsjett og økonomiplan.
Når Hove nå sier at driftskostnadene ved svømmebassenget
ikke skal belastes idrettsbudsjettet gjennom kutt, men at en
skal bruke friske midler som
skal komme i tillegg til eksisterende idrettsbudsjett, så står det
i kontrast til tidligere uttalelser
fra Hove, blant annet i Åsane
Tidende den 30.11.10. Der sier
han at «vi har valgt å skyve på
en del av idrettsinvesteringene
som Idrettsplanen inneholder,
fordi vi vanskelig kan greie å
gjennomføre bygging og drift
av vårt nye svømmeanlegg til
710 millioner samtidig som vi
gjør øvrige tunge investeringer i
blant annet Myrdal». Vi er derfor
selvsagt oppmuntret når Hove

har endret standpunkt og nå sier
at bassenget ikke skal gå utover
øvrig idrett.
Svømmeidretten fortjener heller
ikke å komme i den situasjon at
deres hovedanlegg får skylden
for at planlagte idrettsanlegg
utsettes. Hovedbassenget skulle
opprinnelig stå ferdig i år 2000
samtidig med Vestlandshallen,
men det er først nå at bassenget
endelig blir realisert. Byrådet
skal ha ros for at det er de som
nå gjennomfører bassenget etter
årelange lokaliseringsdebatter som lenge ikke ga resultat,
men det er synd å registrere når
dette får skylden for å fortrenge
andre planlagte idrettsanlegg
i Åsane og i Bergen for øvrig.
Svømmeidretten fortjener ikke
å havne i en slik skvis, dessuten
blir dette et bad for alle bergensere der idrett kun utgjør ca 20%
av bruken.
Vi ber kun om at kommunen
følger opp sin nylig vedtatte
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Vårt arbeid handler om å bidra til
å skape glede og gode oppvekstvilkår. I hovedsak spres dette
gjennom et stort nettverk av
motiverte ildsjeler som utfører en
stor uegennyttig innsats i idrettslagene. De gjør dette fordi de ser
verdien av det og den betydningen det har for mennesker i alle
aldre at når det gis mulighet for
å utfolde seg både sammen med
andre i et sosialt og godt idrettsfellesskap eller alene.
Politikerne med makten i Bergen
kommune er valgt av folket og
har unike muligheter til å kunne
skape glede ved å oppmuntre sine
mange ildsjeler i ulike organisasjoner og lag. Som de selv sier i
sin frivillighetsmelding: «La de
tusen blomster blomstre».
Da skaper man optimisme og
positiv vilje til økt og fortsatt stor
frivillig innsats.
Harald Victor Hove bør vite at
han tar feil når han hevder at
Idrettsrådet sprer ubegrunnet
frykt.

idrettsplan plan med dens vedtatte tidshorisont. Planen som
heter Ett steg foran - og ikke To
år etter skjema.
Vennlig hilsen
Idrettsrådet i Bergen
ved Terje Valen (leder)
og Roar Andersen (adm. leder)

SVARER HOVE: «Harald Victor Hove
bør vite at han tar feil når han hevder
at Idrettsrådet sprer ubegrunnet frykt.
(…) Vi ber kun om at kommunen følger
opp sin nylig vedtatte idrettsplan plan
med dens vedtatte tidshorisont. Planen
som heter Ett steg foran - og ikke To år
etter skjema», skriver idrettslederne
Terje Valen og Roar Andersen. (Faksimile fra Åsane Tidende for tirsdag
28. juni)

KAMPANJETILBUD! 3008 Premium Pack inkludert navigasjonspakke og Bluetooth.
Verdi 11.900,-

Alle våre biler har 5 år/100 000 Norgesgaranti. Veil. priser pr. 01.01.2011 lev. Bergen, inkl. leveringsomkostn. og frakt. Drivstoff-forbruk v/blandet kjøring fra 0,49 l/mil. CO2 utslipp fra 129 g/km.
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ALT BLIR MER SYNLIG I CROSSOVEREN 3008
Peugeot 3008 er skapt for å gi deg som aktiv sjåfør bedre oversikt. Du sitter høyere enn i en stasjonsvogn og det store panorama glasstaket
slipper inn mengder med lys. Head-up Displayet viser all viktig kjøreinformasjon i synsfeltet slik at du unngår å ta blikket vekk fra veien.
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