
Åpent brev til kommunestyret i Askøy 

 

Idrettsrådet mener det er viktig å starte byggingen av Myrane idrett og svømmehall som beskrevet i 

forprosjektet. Prosessen med ny hall har allerede blitt utsatt tidligere, og med Askøyhallen som nå er 

over 50 år, bør vi ikke utsette denne prosessen flere ganger. Vi som representerer idretten er 

bekymret for hva en utsettelse vil si for de som driver idrett, og frivilligheten rundt. 

 

Askøyhallen er en av de to store hallene på Askøy. Denne hallen er utrolig viktig for idretten og frivilligheten som driver den. 

Dette er en hall askøyværinger har deltatt i som barn, ungdommer og seinere som voksne. Askøyhallen har vært en bauta 

for mange idrettslag. Selv om behovet til hallen, og mengden mennesker på Askøy har endret seg, er Askøyhallen nokså 

uendret. Idrettsrådet mener det er på tide at Askøy får en ny hall som kan romme idrett og kultur i årene framover.  

 

Prosessen? 

Prosessen rundt dette prosjektet har allerede vart lenge. Prosjektet ble første gang utsatt i 2018/2019. Allerede et år før 

dette varslet Askøyhallene KF at de var bekymret for tilstanden til Askøyhallen (Askøyværingen 10.jan 2019). Prosjektet 

med ny hall ble da utsatt. For idretten, som da så behovet for en ny hall, var det lite informasjon og stor usikkerhet for 

hvordan dette kom til å utvikle seg. Etter noen lange år har vi kommet i gang med brukermedvirket utvikling av 

forprosjektet til Myrane idrettshall og svømmeanlegg (MIS). Dette har vært tid- og ressurskrevende, men nødvendig for å 

skape gode løsninger for brukerne av en ny hall. Forslaget for prosjektet har vært et godt samarbeid mellom kommunen og 

idretten, som favner om nåværende idrett og mulighetene for å utvikle idretten videre.   

Det var en oppfatning at prosjektet skulle presenteres til politikerne i kommunen 15. oktober.  Når prosjektets start skal 

være til neste år, og vi vet at budsjettet skal avgjøres 15. desember, er det grunn til å spørre om det er en årsak til at noe 

har tatt lang tid. I Askøyværingen (15. nov. 2022) kunne vi lese at det var ønsket å utsette starten av prosjektet og at det 

også var mulig med videre utsettelse neste år. Dette skaper mye usikkerhet rundt MIS. Er alt arbeidet som nå er gjort i 

samarbeid med kommunen bortkastet? Hvor mange år må lagene utsette planene sine? Klarer vi holde på frivillige og 

deltagere i idretten? Det har kommet spørsmål om hvilke konsekvenser dette kommer til å få for lagene, både økonomiske 

og andre. 

 

Idrettens usikkerhet 

Flere av de idrettene som får plass, og som kan ekspandere i en ny hall på Myrane, har allerede arbeidet i mange år for 

dette. Flere av dem har fortalt at veien for å skape gode forhold for sin sport, har vært lang og usikker. Det har også vært 

vanskelig å finne trygghet i den prosessen som har vært. Når vi nå hører kommunedirektøren som ønsker å utsette 

prosessen, skaper det mer usikkerhet og fører tankene tilbake til 2019 når denne prosessen ble stanset sist. Kommer vi til å 

ende opp i en ny runde med usikkerhet før vi starter på nytt? Eller er det på tide å gjennomføre og skape en ny arena 

bygget for framtiden, der det er mulig for askøyværinger å samles og skape idrett og kultur i årene framover. 

 

Veien videre 

Vi har forståelse for at det er utfordrende å endre budsjettforslagene som gruppene har forhandlet frem. Spesielt med 

tanke for hvor kort tid det er mellom at saken kommer opp, og at budsjettet skal settes. Likevel ønsker vi oss at det settes 

av midler til å starte prosjektet for ny hall på Myrane. Til neste år ligger det nå i planene å klargjøre tomten. Vi forstår også 

at det koster mye å bygge en slik ny hall og dette er et prosjekt som man må låne penger til. Vi forstår også at å vente gjør 

et slikt prosjekt dyrere økonomisk og kan ha konsekvenser for folkehelsen.  
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