Trondheim kommune

Saksframlegg
PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) - NATURISTSTRANDA I DJUPVIKA
Arkivsaksnr.: 04/00134
Forslag til vedtak:
Svein Otto Nilsens forslag legges fram for Kultur-, idrett og friluftskomiteen.
Trondheim kommune bør nå komme med en plan for forbedring, slik at kommunen neste sommer kan gi
Trondheims naturister et anstendig tilbud.
Forhold som bør vurderes:
1. Utvide stranda i Djupvika-øst i retning vestover (evt. i kombinasjon med punkt 4)
2. Flytte stranda tilbake til Djupvika-vest og samtidig skjerme mot Ladestien med busker eller gjerde.
3. Opprette en ny fristrand i tillegg, som kan ligge på et mer barnevennlig strandområde med gode
liggeplasser for soling. (Det er tidligere blitt foreslått både Brænnebukta og Leirsjø-området , men
andre områder kan også være aktuelle.
4. Beholde stranda der den er, men samtidig:
a. Felle trær på sydsiden slik at større deler av gressplena får sol.
b. Lage treplatter mellom bergknausene slik at det blir mulig å ligge der.
c. Sette ut en flytebrygge (minimum 3 * 6 m) slik at den kan tjene som en kombinert
badeplatt og solingsplatt.
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Saksutredning:
Privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM) i bystyrets møte 28.10.2004:
Bakgrunn
Sommeren 2004 bød på mange gode soldager i Trondheim. Men i løpet av sommeren opplevde man
dessverre igjen, som i tidligere år, at naturiststranda i Djupvika både er for liten og byr på for dårlige
forhold. Dette har blitt påpekt for kommunen flere ganger tidligere uten at det så langt har ført til noen
tilfredsstillende reaksjon.
Dagens situasjon.
De som ønsker å sole seg og bade uten klær er mange, og når de opplever de mildt sagt elendige
forholdene i Djupvika-øst blir de både frustrerte, triste og sinte.
På gode soldager i sommer var det tett med folk på naturiststranda, mens det på ordinær side av stranda
var romslig med plass. Når man er flere enn 10 personer på naturiststranda finnes det ikke gode
solingsplasser igjen. På gode dager i sommer var det ofte mellom 50 og 100 personer på fristranda. Men
disse kunne ikke ligge og sole seg i et behagelig leie. Hvor skulle de gjøre det ? Det finnes nesten ikke
plass hvor en familie kan legge seg ned. I tillegg er tilgjengeligheten dårlig for eldre og uføre. Enten ligger
plassen i skygge, eller så er det så ulendt at det ikke er mulig å legge seg. De som oppsøker stranda er
stort sett henvist til å sitte på en knaus for å få sol på kroppen.
Det har lenge vært tverrpolitisk enighet om at Trondheim må kunne by på bedre forhold, enn hva som
finnes i dag, for de som ønsker å sole og bade seg nakne.
Da stranda ble flyttet fra Djupvika-vest til –øst i 1998, fikk man vite at det var en midlertidig ordning. I
tillegg skulle det monteres både flytebrygge og fylles opp mellom knausene. Svært lite er gjort.
Litt om naturisme.
Det kan være flere årsaker til at mennesker er naturister. Noen er det av idealistiske årsaker, -at de ønsker
å skape en motkultur til kroppsfiksering, motehysteri og det kommersialiserte samfunn. Noen er det fordi
de opplever naturisme som frihet til å leve i harmoni med naturen. Og noen fordi de kort og godt syns det
er ubehagelig å bade og sole seg med badetøy.
I Nederland er det gjort undersøkelser som viser at ca 10% av befolkningen regelmessig går på
naturiststrender og i naturist-svømmehaller.
I Oslo opplever man at Huk naturiststrand (på Bygdøy) på gode dager er besøkt av over 1000 naturister.
Oslo er 4 ganger så stor som Trondheim og har mange naturiststrender med plass til flere tusen naturister. I
Trondheim har vi en naturiststrand med plass for 10 naturister !
Hvis tilbudet hadde vært godt, regner vi med at en naturist-strand i Trondheim vil besøkes av noen hundre
naturister hver gode soldag.

Forslag til tiltak
Trondheim kommune bør nå komme med en plan for forbedring, slik at kommunen neste sommer kan gi
Trondheims naturister et anstendig tilbud.
Forhold som bør vurderes:
5. Utvide stranda i Djupvika-øst i retning vestover (evt. i kombinasjon med punkt 4)
6. Flytte stranda tilbake til Djupvika-vest og samtidig skjerme mot Ladestien med busker eller gjerde.
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7. Opprette en ny fristrand i tillegg, som kan ligge på et mer barnevennlig strandområde med gode
liggeplasser for soling. (Det er tidligere blitt foreslått både Brænnebukta og Leirsjø-området , men
andre områder kan også være aktuelle.
8. Beholde stranda der den er, men samtidig:
a. Felle trær på sydsiden slik at større deler av gressplena får sol.
b. Lage treplatter mellom bergknausene slik at det blir mulig å ligge der.
c. Sette ut en flytebrygge (minimum 3 * 6 m) slik at den kan tjene som en kombinert
badeplatt og solingsplatt.

Bystyresekretariatet, 01.11.2004

Vedlegg
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