REFERAT fra styremøte i Saltvern FAU 20.10.08
Til stede fra styret: Bjørn Heitmann (leder), Arne Farup (nestleder), Sissel Johansen, Hilde
Tjønndal og Erik Lewin. Til sted fra administrasjonen: Ove Arntsen. Inviterte: Dagfinn
Krog (skolekontoret) og Håkon B. Bø (arkitekt). Forfall: Anne Gunn Dreyer, Bjørn Inge
Furunes og Anne Marie Carolin
1. NY GYMSAL PÅ UNGDOMSTRINNET/ ALLAKTIVITETSHUS.
Bjørn Heitmann og Arne Farup orienterte om Saltvern FAU sitt ønske om et nybygg som
bla. kan romme funksjonene gymsal for ungdomstrinnet, ”storstue” for Saltvern og bydelen,
samt treningslokaler for bla. IK Junkeren. Siden det eksisterende gymbygget på Saltvern er
modent for sanering, ønsker Saltvern FAU at kommunen nå tar initiativ til å utrede behov,
utvikle et skisseprosjektet og få fram et kostnadsoverslag. Saltvern FAU vil lage en skriftlig
henvendelse til kommunen om dette.
Dagfinn Krog nevnte at en hall på 23x44m nylig er kostnadsberegnet av Barlindhaug til 50
mill. kroner. Et slikt prosjekt vil bla forutsette kommunal forskottering av spillemidler. Han
lovte å ta ønskene fra Saltvern med til administrasjonen i kommunen. Samtidig vil kommunen
å vurdere et eventuelt nybygg på Saltvern opp mot bruk av Stordalshallen.
2. REVISJON AV PLANEN FOR SKOLENS UTEROM
Saltvern FAU bad om at Håkon B. Bø får i oppdrag av kommunen å revidere planen for
skolens uterom. Følgende nye momenter må vurderes opp mot planen:
a) Riving av den gamle gymsalen på ungdomstrinnet, og byggig av nytt allaktivitetshus.
b) Fylkeskommunen sin planlagte utvidelse av tannklinikken.
c) Eventuell flytting av all parkering på Saltvern til fotballbanen mellom Saltvern og
Myrvollveien, og eventuell bygging av ny bane til erstatning for denne.
d) Eventuell riving av vaktmesterboligen (huset som rommer helsesøstrene) og leskuret
mellom barne- og ungdomstrinnet.
Saltvern FAU vil sende en skriftlig anmodning om at planen for uterommet blir revidert.
Håkon B. Bø orienterte om planene for utvikling av uterommet på ungdomstrinnet med bla
benker, bordtennisbord, sjakk, overdekte uteplasser, uteklasserom/lysthus, kameratdesse, trær
og fontene. Uterommet vil bli delt opp med gabioner (nettingkasser med stein). Arbeidene vil
bli videreført nå i høst og til våren.
3. TANNKLINIKKEN PÅ SALTVERN
Dagfinn Krog opplyste at formannskapet nå har vedtatt å tilby fylkeskommunen å kjøpe
tomt, slik at tannklinikken på Saltvern kan utvides til å romme 3 tannleger.
Saltvern FAU er overrasket over at dette har skjedd uten at skolen har blitt hørt. FAU mener
at det er viktig at fylkeskommunen forpliktes til å være med på å løse de problemene som
dette vil medføre i forhold til økt biltrafikk og behov for parkeringsplasser.
Arne Farup
(referent)

