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på utbyggingsalternativ

Forsamlingshuset
det ble diskutert

Høringsfrist: 11.10.16 kl. 13.00

fra Forsamlingshuset

Soltun AS

Soltun AS og Gossen Frilynde Ungdomslag hadde møte 6.oktober der
de forskjellige alternativa

og hva som er viktigst for oss i denne

prosessen.

Situasjonen

i dag og forhold under byggetid.

Frem til overdragelse og videre riving må bygget kunne tilby det som det gjør i dag. Vi
forutsetter at bygdekinoen blir tilbudet for filmfremvisning i lang tid fremover og dersom
kommunen kjøper fremviser og server vil man kunne kjøre filmene selv og når man vil. Dette
utstyret vil kunne kobles til hva som helst, for eksempel TV, film og data. Utstyret er mobilt
og det kan derfor benyttes i et reservelokale under bygging av nytt kulturhus og tas med
videre når det nye kulturhuset står ferdig. Nå i dag må utstyret på ca. 2 x 65 kg bæres opp på
loftet hver gang det er kino. Det er ikke HMS-forsvarlig. Vi ønsker at kommunen finansierer
nytt utstyr, som vil kunne brukes fra nå og seinere i det nye kulturhuset.

Videre er det viktig med lokaler som vi kan bruke under byggeprosessen. Dette for å holde liv
i aktivitetene, arrangementene og lag/foreninger som benytter seg av huset nå i dag, slik at de
ikke dør ut og forsvinn. Ã skape liv igjen i det som dør ut er svært vanskelig.

Soltun-tomta

skal selges til markedspris

og verdien skal inngå i nytt utstyr i det nye

kulturhuset.
Det juridiske rundt eiendomsoverdragelse

må være klart. Overføring av eiendommen

«Soltun» kan først skje etter vedtak i GFU som må godkjennes av Styret for Noregs
Ungdomslag. I forkant av dette bør vilkår være avklart. Eiendommen overføres til kommunen
til markedspris og verdien skal, i følge intensjonsavtalen, settes av til utstyr ; teknisk
utrustning for scenebruk. Dette bør vises i kostnadsoversikten, som et tillegg til ordinære
byggekost / budsjett.
Forsamlingshuset Soltun AS består inntil overdragelsen er et faktum og bruk av økonomien er
avklart.

Vårt behov til innhold.
For Forsamlingshuset Soltun AS er det viktigst at det nye kulturhuset blir et forsamlingshus
med kino, scene, sal, garderobe, lager og kjøkken. Gossen Frilynde Ungdomslag har i dag alt

utstyret sitt lagra på Soltun og trenger nødvendig lagerplass til dette også i et nytt hus.
Eksempel på dette er kostymer, rekvisitter, teaterkulisser, diskotekanlegg og div kontor
utstyr.

Alternativ
Vi mener at det er alternativ 3: Folkebad, erstatning for Soltun, frivillighetssentral og
kulturskole, med 25-meters basseng som oppfyller krava. Størrelse på tilskudd til 25 m
basseng er avgjørende for å velge det framfor basseng på 16 m.
Dette alternativet vil gi oss et levende hus som er i bruk hele døgnet og vil danne grunnlag for
så mye aktivitet, liv og røre i sentrum som mulig. Det skal være en møteplass på tvers av
generasjoner og med lav terskel inn. Det er her vi vil få den beste effekten av investeringen.
Ã samle alt under samme tak vil være rasjonelt og gi større slagkraft for hver enkelt aktør.
Ved å samle aktiviteter med åpningstid for publikum på kveldstid kan en spare penger på drift
i forhold til om de var spredt utover flere forskjellige bygg.

Alternativ 4 med sambruk med skole ser vi på med store utfordringer, både logistikk og drifta
vil være vanskelig. Det vil kreve mer tilrettelegging av de eksisterende byggene, det blir for
lite lagerplass og det blir utfordrende å oppbevare og sikre verdier og materiale. Da må de
nåværende byggene sannsynligvis bygges om, og da er vi vel like langt?

Videre ønsker vi å være med under planlegging av romprogram og komme tidlig inn i
prosessen der.
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