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Saksframlegg
BYGG TAK OVER LEANGEN KUNSTISBANE - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO
NILSEN (DEM)
Arkivsaksnr.: 05/03840
Forslag til innstilling:
Bystyret ber administrasjonen i Trondheim kommune se på muligheten til å få til et samarbeid med
næringslivet på Leangen for å realisere tidligere planer om tak over Leangen kunstisbane.
Målet med et slikt samarbeid er også å få til en rehabilitering av Leangen ishall.”
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Saksutredning:
Svein Otto Nilsen (DEM) hadde følgende privat forslag til bystyret 27.januar 2005:
” Bygg tak over Leangen kunstisbane
Demokratene i Trondheim bystyre er positiv til ideen om å få til tak over Leangen Kunstisbane slik bl.a
A/S Veidekke for noen år siden har lansert ideer om.
Undertegnede fremmet i bystyret 26. Mars 1998 ( saken : finansiering, rehabilitering av Leangen
kunstisbane) en merknad hvor man ba administrasjonen se på muligheten for å bygge tak over Leangen
Kunstisbane i samarbeid med næringslivet i området.
På den måten kunne anlegget også brukes til andre formål til det beste for både idretten og næringslivet i
området.
Dessverre fikk merknaden kun støtte fra Frp , Ap og Bylista.
Demokratene var ikke representert i bystyret på den tiden.
De øvrige partiene i bystyret var ikke engang interressert til å se på mulighetene til å realisere dette.
Demokratene har fremdeles tro på at A/S Veidekke eller andre firma er interessert i å vurdere
muligheten til å realisere prosjektet ved nettopp å samarbeide med næringslivet i området som også har
uttrykt et klart behov for større areal.
Det vil uten tvil være lettere å få til prosjektet gjennom å etterspørre behovet for tilleggsareal for
næringslivet i området , da det er en kjent sak at industrien i området mangler utvidelses-muligheter.
Årsaken til at dette nå taes opp som et privat forslag fra Demokratene er behovet for å rehabilitere
Leangen idrettshall i sin helhet.
Leangen ishall blir slaktet i en rapport fra Norges Ishockeyforbund og TIK kan bli nektet å spille på
hjemmebane allerede inneværende sesong.
Man er derfor avhengig av et samarbeid med næringslivet i Leangen-området.
Forslag:
Bystyret ber administrasjonen i Trondheim kommune se på muligheten til å få til et samarbeid med
næringslivet på Leangen for å realisere tidligere planer om tak over Leangen kunstisbane.
Målet med et slikt samarbeid er også å få til en rehabilitering av Leangen ishall.”
Konklusjon
Saken legges framfor Kultur-, idrett-og frilufslivskomiteen for innstilling til bystyret.

TRONDHEIM BYSTYRES SEKRETARIAT, 31.01.2005
Kåre Georgsen
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