Trondheim kommune

Saksframlegg
LOKALISERING OG GJENOPPBYGGING AV UNGDOMSHUSET UFFA, UTTALELSE FRA
UNGDOMMENS BYSTYRE
Arkivsaksnr.: 11/3873
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyre går inn for å gjenreise UFFA på samme plass som før: Innherredsveien 69C.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Saken gjelder spekulasjoner/uttalelser rundt salg av Innherresveien 69C.
Bakgrunn
Natt til 29. desember brant store deler av UFFA-huset ned. Grunnen til brannen er fortsatt ikke kjent.
UFFA, Ungdom For Fri Aktivitet, er et hus av og for ungdom. De har siden de flyttet inn i Innherredsveien
69 vært selvstyrt, altså at ungdommene selv bestemmer hva som skal skje i deres hus. Aktivitetene hos
UFFA har betydd mye for kulturlivet i Trondheim, spesielt innen musikk. Mange unge band har fått både
øvingstid og sitt gjennombrudd der. Musikklivet på UFFA er veldig spesielt i forhold til resten av
Trondheim, og er derfor noe som er viktig å ta vare på.
UFFA har også et politisk engasjement, og uttaler seg i flere aktuelle saker. Blant annet har de uttalt seg i
forhold til Miljøpakken. De kjemper også mot rasisme, kvinneundertrykking og homofobi for å nevne noe.
UFFA har gjennom hele sin historie drevet med medvirkning, om enn i en annen form enn Ungdommens
bystyre.
Siden brannen har det i media vært spekulert om tomta som UFFA ligger på skal selges eller om huset skal
gjenopprettes. Hvis det blir salg, mister UFFA mange muligheter, blandt annet muligheten til å ha
utekonserter. Det er ikke andre tomter i Trondheim sentrum som er like godt egnet til dette formålet. Dette
også fordi UFFA har ligget på samme sted i ca 30 år, og de som bor rundt tomten, er vant til å ha UFFA
og medlemenes aktivitet i nærheten.
Konklusjon
Ungdommens bystyre bør støtte UFFA sitt krav om å få bygget opp UFFA på samme sted. Mister man
UFFA kommer kulturlivet i Trondheim til å lide, både for unge og voksne. Argumentet om at man vil tjene
penger på et evnt. salg er “ikke gyldig”, da tomta i utgangspunktet ikke var for salg og UFFA heller ikke
har gjort noe for å miste retten til ungdomshuset.
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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