Referat fra åpent møte angående det nyåpnede nærmiljøanlegget på Brøttum,
Brøtheim 1. desember 2021
Bygdeutvalget i samarbeid med Arbeidsgruppa for lag og foreninger hadde invitert til det åpne
møtet. Prosjektleder for etableringen av anlegget, Jon Anders Harby i Ringsaker kommune, var
også invitert til møtet for å svare på eventuelle spørsmål som Brøttumsbygda måtte ha om det
nye anlegget. Skoleleder og FAU-leder var også med på møtet.
Her er punktene som ble tatt opp og som det ble snakket om i møtet. Spørsmålene som ble stilt
er markert med fet skrift. Svar og drøftinger i vanlig skrift.
•

Lyset på ballområdet
o Må det være så sterkt?
Ja, Skal være i henhold til lyskrav til nærmiljøanlegg/spillemiddel-støtte.
«Vinterstid er det mørkt både når barna kommer og går fra skolen. Om
kvelden og i helgene brukes gjerne skolens uteanlegg som nærmiljøanlegg
for nabolaget. Det er derfor viktig med god belysning i skoleanlegget.
Belysning på uteområdet skal bidra til å gjøre skoleanlegget til et trygt og
attraktivt sted å være. Krav til belysningsstyrke er gitt i Norsk Standard NS-en
12464-1, Lyskulturs publikasjon 1b (Luxtabellen). Teknisk forskrift TEK
10 kapittel 12 og 13 angir også krav til belysning inne og ute. Nye skolebygg
og større rehabiliteringer som krever byggesaksbehandling, skal tilfredsstille
disse kravene, inkludert krav til universell utforming.
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen/veiledning-oggod-praksis-1-29/20-belysning»
Med andre ord så er anlegget blant annet finansiert med spillemidler som stiller
strenge krav til at anlegget er tilrettelagt også for personer med nedsatt syn. I alle
aldre. Anlegget er satt opp i henhold til kravene som stilles for å få spillemidler. Så
det er ikke mulig å redusere lysstyrke eller retning på lyskasterne.

•

o

Kan det tiltes mer ned?
Om det blir tiltet mer blir det ikke riktig belysning av banen. Da kan det komme mer
lys(sterkere lys) nærmere for eksempel Brøtheim enn det allerede er nå.

o

Kan timeren på på-bryteren settes på bare en time og ikke to timer slik som det er
nå?
Ja, det går an og det vil nå avklares med drift/skole.
Arbeidsgruppen for lag og foreninger ønsker at man kan gå ned på kun en time på
timeren etter at lyset skrues på, men ønsker ikke at det blir overstyrt tidligere inn i
dag som er kl 22. Dette fordi det er håp om at ungdommer og voksne også kan ta
ibruk anlegget litt senere på kvelden.
Det er heller ikke mulig med en manuell bryter for å skru av anlegget da dette vil
kunne skade anlegget om dette blir skrudd av og på ofte.

Angående det som ikke er sluttført enda, men som var planlagte tiltak i prosjektet
o Gå-vegen nedenfor flerbrukshallen, hva skjer der?
Denne blir åpnet og ordnet til våren.
Gjerdet fjernes og gåveg gruses opp.
o

Er det flere benker som skal settes opp med tanke på hvileplasser for en gå-runde
for eldre?

Dette ble fjernet etter kostnads kutt. Dette er noe som lag og foreninger kan være
interessert i å arbeide videre med.
o

Eldre i bygda ønsker benker ved bussholdeplassen nedenfor ballområdet.
Prosjektet har vært i kontakt med fylkeskommunen i forhold til midler men dette er
kommunens ansvar siden det er inne på skoleområdet. Dette vil adresseres i et
mulig samarbeidsprosjekt som FAU og skolen har under planlegging som heter
Hjertesone.

o

Frisbee-golfen, hva skjer med dette?
Dette vil reetableres tilbake slik det var før utbyggingen. Dette vil bli gjort til våren.

Figur 1Planlagt Frisbeegolfbane til våren 2022

o

Bassengområdet. Hva skjer her framover?
Hvem har nå ansvar for ferdigstilling av dette området som også skulle kunne
brukes av bygda på kveldstid? Er det planer for å få til midler for å ferdigstille dette
området? Hvem gjør hva i forhold til dette.
Skoleledelse, FAU og Lag og foreninger er alle innstilt på et godt samarbeid for å få
til god utnyttelse av dette området innenfor og utenfor skoletid. FAU og Lag og
foreninger har mulighet til å søke ulike stiftelser om midler til utstyr til dette
området. Samarbeidet vil starte opp iløpet av denne vinteren.

o

Hva tenker kommunen angående det å anlegge isbane på ballområdet? Hva skal
idrettslaget bidra med? Har det blitt kjøpt inn vannslange nå? Er det mulig for
idrettslaget å låne kommunens snøfreser til å rydde snø av isbanen?
Det har ikke blitt kjøpt inn vannslange til det nye påkoblingspunktet ved
basketballbanen enda, men dette er i prosess.
Skoleleder Haldis og Jon Anders Harby bidrar med avklaring for hva vaktmesterne i
kommunen skal gjøre og hva idrettslaget skal/kan gjøre i forhold til det å anlegge å
vedlikeholde isbanen. Jon Anders vil også avklare muligheten får lag og foreninger til
å låne snøfreseren. Etter møtet er det avklart at idrettslaget ikke får låne
snøfreseren av kommunen.

o

Er det mulig å jobbe mer for å utvikle området for barneskolen mer? Det ble lite
elementer her.
Det ble borte en del planlagte funksjoner i siste runde med kostnadskutt i dette
området. Spesielt i Skogen ovenfor «anleggsvegen».

Skolen, FAU og Lag og foreninger ønsker, på samme måte som i forhold til
bassengområdet, å samarbeide godt om utviklingen av dette området slik at det blir
flere gode elementer for elevene på SFO og trinn 1 til 7.

Figur 2 Planlagte funksjoner som ble fjernet i siste kostnadskutt

Referent Stian Undbekken, Arbeidsgruppen for lag og foreninger/FAU

