Referat fra Stormøte om Ånesøyan Aktivitetspark, 15.01.14
Oppmøte: 27 personer fra ulike lag og foreninger, bedrifter og privatpersoner
Program
● Velkommen - presentasjon av planene så langt
● Kaffe og beinstrekk
● Vi lar praten gå

Innledning ved Ståle Vaag om bakgrunnen for ideen og etableringen av ei arbeidsgruppe
høsten 2012 i et åpent møte arrangert av Idrettsrådet.







Organisert og uorganisert aktivitet.
Ikke bare de unge og friske
Universell utforming
Sommer- og vinteraktiviteter
Fin blanding av generasjoner som kan møtes – skape en møteplass
Se det i sammenheng med arealplanprosess i Hemne kommune

Så må selvsagt Hemne kommune være med på dette løpet og så tror vi at næringsaktørene
vil være med.

En runde rundt bordet der de fremmøtte lag og foreninger presenterer seg:
Reumatikerforening: Gåturer på flat mark
Hemne Jeger og Fisk
Hemne Båtforening
Staurset IL
KIL Allidrett, bruker anlegget mye i dag
Hemnelista
Sodin skole- bruker anlegget mye i kroppsøvingsfaget
Pleie og omsorg- Fokehelse og aktivitet
Hemne teaterlag

Mormors Hage (hagearbeid, aktivitet, frileik)
Hemne treningssenter, utetrening i forbindelse med treningssenteret, Boot Camp
Haugen Isbane, 2 representanter
Hemne Frivilligsentral, er eid av 141 lag og foreninger i Hemne
Speidergruppa, hvordan kan Speidergruppa bli en del av dette? Møterom, kontor,
aktivitetsrom, gapahuk, lagringslokale. Samlokalisere i forhold til lag og organisasjoner.
Speidergruppa har noe til felles med Hemne Jeger og Fisk. Dele, i stedet for at hvert lag har
hvert sitt hus.
KIL/Hemne Fotball
Hemne Turnforening, passer fint med turnforeningen sine visjoner. Turn legger grunnlaget i
alle andre idretter. Flerbrukshall – med grunntrening i turn.
Innspill fra Kasper Hernes




Klubbhuset bør ligge i skråningen ved Tennisbanen opp mot parkeringsplassen, slik at
det blir mulig å gå inn i huset direkte fra parkeringsplassen.
Haugøyan – trafikksikkerhet er et problem i Haugøyan. Forslag om ny innkjøring ved
Best
Alternativt, KIL kan selge Haugøyan til næringslivet, og frigjøre midler til prosjekte ri
Ånesøyan

Det ble delt inn i 3 grupper og ideene ble presentert i plenum. Her er innspillene etter
gruppearbeidet:
Gruppe 1, presentert ved Kathrine Hageskal og Anette Ertvåg:
Mælen opp mot Kirka: Kirkemælen





Akebakke
Hoppbakke
Høyde- og klatrepark
Hinderløype

Et hus i Mølla: Klatrevegg inne og ute i Mølla
Området ved Mølla – flytte tennisbanen hit, skotthyll, hesteskokasting, basketballbane
Zip – line fra toppen av Mølla til hinderløypa
Hvor skal flerbrukshuset stå?
Adkomst med buss – oppe på platået

Fortsette gangstien ved kommunehuset langs elva hele veien og parkering ved elva
Fotballhall – plasthall
Ved tennisbanen – et utendørsbasseng med stupetårn, badeplass ved elva, grillplass,
gapahuk
Sodinplatået – adkomst, parkering, trapp ned til elva med muligheter spensthopptrening,
med zipline ned til elva
Beholde terrengløypa, samme trasè, dekt med bark
Rulleskiløype – på andre den siden av elva
Fotballhall må kunne brukes av andre idretter, turn, løpebane, brukes hele året
Skytterlaget: opptatt av om det kan tenkes skytebane i forbindelse med hall, Miniatyr og
luftgevær

Gruppe 2: Presentert ved Gunn B. Bjørke og Øyvind Bertelsen
Hemne treningssenter: Har lyst til å samlokalisere treningssenteret, bygge et klubbhus,
kontor med treningssenter på toppen, garderober felles for alle, squashhall på toppen
Aktiviteter i Kirkmælen, hinderløype ved tennisbanen, bruke elva til mestringsgruppe,
padling, klatretau over elva, Crossfit, Cager ute
Friidrettsbane rundt grasbanen.
Tak over Kunstgressbanen
Isbane og tennisbane i ett, nå har 45 dager med is. En Kunstisbane gir 200 dager med is, 4
mill. for et kjøleanlegg, kjører overskuddsvarme inn i andre anlegg (kan varme opp
Kunstgressbanen eller et basseng,)
Løype rundt elva på den andre siden)
Organisere parkere på Sodin Platået

Gruppe 3, presentert ved Bjarte Baug
Gapahuk – samarbeide med Hemne Jeger og fisk, kan også benyttes til privat bruk
Må samarbeide med andre for å få dette til, viktig med et eierforhold for å få realisere dette

Parkering: Samfunnshuset - dette har vi allerede. Endre vaner, parkere på samfunnshuset og
gå ned bakken – sparer tid. Ordne en forbindelse opp til Helsesenteret. Knytte denne sida
mot parken.
Hallbehov: Diskuterte mye bygg og samlokalisering
Ved gressbanen - Friidrett – tartandekke rundt fotballbanen
Klubbhus lokaliseres ved Gressbanen - garderober i underetasjen og ulike rom etter behov
oppe. Squashhall, turnhall, lokale for speideren, skytebane. Basishall med turn og klatrevegg
på en vegg.
En stor Gymsal eller to – vil frigjøre tid i Hemnehallen
Praktisk – samkjøring
Hvor mange toalett, lager, kontor har hvert enkelt lag behov for? Må kartlegges.
Må ses i sammenheng med Hemnehallen
Rulleskiløype rundt parken
Ang. fellesbygget – aktørene må melde interesse, se behov
Et lite lekeland. Minilekeland.
Kiosk/kafeteria midt i parken der Klubbhuset ligger i dag.

Samtale på slutten
Utforme kreative løsninger for å søke om midler/finansiering. Det er ikke bare spillemidler
det kan søkes om. Det finnes 6000 ulike stiftelser og Hemne kommune abonnerer på en
portal – Tilskuddsportalen som alle lag og foreninger har tilgang til .
Sykkelgruppa er ikke representert, hva med en velodrom?
Terskel med vannspeil i elva – vil dette være problematisk for fisken?
Samarbeid i bygda
Lage undergrupper, sette sammen undergrupper som kan samarbeide om et prosjekt
Hvem kan samarbeide om hva?
Når dette har landet må det være en overordnet styring
Spørsmål fra salen:

Hva er Kommunens rolle? Kommunen er på gjennom Reidar Klungervik. Reidar koordinerer
dette fra kommunen sin side.
Interesse: møtes en gang til? Stemning for dette.
Hva er tidsperspektivet?
Arkitekten vil i løpet av våren komme med skisser der de ulike aktivitetene/anleggene er
plottet inn.
Klokkarøyan er det opprinnelige navnet i Ånesøyan
Klokkerhagen – Mo i Rana – har lignende park

Frivilligsentralen sender ut referat fra møtet til alle som var invitert til møtet.

