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Innspill kommuneplanen fra virksomhet kultur
Etter en gjennomgang i virksomhet kultur har vi noen momenter vi oversender ifb med
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
Kommuneplanens samfunnsdel (2010-2021)
Mål 3
Fokus på å etablere møteplasser og områder/arenaer spesielt for barn og unge. Eksempler;
idrettsanlegg må dimensjoneres utfra befolkningsutvikling. Møteplasser for uorganisert aktivitet,
f.eks. balløkker, skateområder, volleyball, frisbee, parkour, badeplass med stupetårn. Dette må
også gjerne være plassert sammen med den organiserte aktiviteten.
Veldig bra med turstier og benker, og videreutvikle dette, men vi må ikke glemme den yngre
generasjon med behov for å utforske nye aktiviteter.
Kapasitet i idrettshaller og fotballbaner er sprengt i dag, og det er viktig å ta hensyn til
befolkningsvekst, men det er også viktig med alternativer til ballidrettene; klatring, tennis, turn
og basistrening, sykling m.m.
Hommelvik multisportbane ble etablert som en erstatningsarena for idrettsanlegg på Mogjerdet
ifb med bygging av nytt helsetun og kulturhus. Anbefalingen fra virksomhet kultur var å anlegge
kunstis, med mulighet for spillemiddelfinansiering. Det ble politisk vedtak på å anlegge dette
som et naturisanlegg. Med dagens klima og vintre ser vi nå at isflata er i bruk kanskje 10-15
dager i løpet av vinteren, i stedet for en periode fra 1.november – 1. april ved valg av kunstis.
Med støtte fra begge skolene i Hommelvik mener vi det bør vurderes å ta tak i denne saken på
nytt for å få laget et kunstisanlegg, med fortsatt mulighet for spillemiddelfinansiering. Dette er et
anlegg som kunne hatt langt større bruksfrekvens for både skole og uorganisert fritid.
Mål 7
Knytte kultur og helse tettere sammen. Med Bruket kulturhus og Hommelvik Helsetun i «samme
bygg» må vi se på å utnytte dette enda bedre enn i dag. Kultur er helsefremmende aktivitet og
forskning dokumenter at de som deltar i kulturaktivitet «opplever bedre helse, er mer tilfreds med
livet sitt, og har mindre forekomster av angst og depresjon» (HUNT-3 undersøkelsen). Dette er
viktig for en folkehelsekommune.

, saksnr. 2017/1177-3

Mål 8
Sortering av avfall
Forbedre søppelgjenvinnings-løsninger fra kommunale bygg og bygg hvor kommunen er
leietaker.

Konkret for arealdelen
Mål 3, kulepunkt 4
Se på mulighet for å etablere en parkeringsplass i området Vollan/Stokkdalen. Dette etter ønske
også i fra Malvik IL og Trondheim kommune som har signalisert ønske om å bidra til
utfartsparkering på Trondheim øst.
Parkering for utgang tursti ved Saksvikkorsen. Samarbeid med Trondheim kommune er etablert
og det blir igangsatt en oppgradering av tursti mot Solemsvottan med tilhørende merking og
skilting.
Parkering på Jervskogvegen ved Vikhammervolln, dette ligger i eksisterende arealplan, men må
vurdere eksakt plassering.
Regulere parkering ved utgang til Høibydalen, ved undergang E6. Dette må sees i sammenheng
med utbygging av firefelts motorvei. Mye benyttet parkering der i dag, men må sjekke
reguleringsstatus.
Mål 3, kulepunkt 6
Se på mulighet for å etablere sti fra kommunegrensa Sjølyst og til Vikhammerløkka. Trondheim
kommune forlenger nå Ladestien helt frem til Væreholmen, og vi er utfordret til å se på
muligheten til å forlenge frem til Vikhammerløkka i første omgang. Dette uavhengig av ny
jernbane i tunnel som er langt fram. Må se om en må bruke en kombinasjon av sti langs sjøen og
bruk av gang/sykkelvei.
Jervskogen skisenter
Det er etablert to nye traseer i løpet av planperioden, og en må se på utvidelse av areal avsatt til
formål idrett (oppdatering).
Nye Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole
Etablere utendørs aktivitetsanlegg til bruk for skole og fritid, f.eks. nærmiljøanlegg;
sandvolleyball, buldrevegg, skate og parkour m.m.
Ved Sveberg skole og Sveberghallen
Utvide området til nærmiljøanlegg for uorganisert aktivitet. Henviser til dagens Samfunnsdel mål
5, kulepunkt 2.
Viksletta idrettsanlegg og basishall
Dersom Vikhammer ungdomsskole blir lokalisert til grusbanen på Vikhammer, må det i henhold
til PBL finnes erstatningsareal eller det må foretas en oppgradering av andre anlegg. Malvik turn
& RG ha planer om en basishall, og det anbefales at den etableres sammen med ny Vikhammer
ungdomsskole. En basishall har en langt større brukergruppe enn en vanlig flerbrukshall, og
Malvik kommune har mange brukergrupper som kan ha stor nytte av en slik hall. Dette bør også
bli en flott samlingsrom for ny ungdomsskole. Samtidig som Malvik turn & RG er en klubb som
på tross av sine treningsfasiliteter har blitt en stor og aktiv klubb, som høster positiv omtale samt
medaljer i nasjonale og internasjonale mesterskap.
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Hommelvikhallen
Stort behov for idrettshall i Hommelvik, både for å dekke opp frivillighetens ønsker samt
skolenes behov for gymareal. Dagens Hommelvik idrettsbygg kan bestå med gymsal og
svømming, men det må settes av areal og etableres en ny idrettshall i Hommelvik.
Midtsandtangen
Etablere en bryggeløsning for flerbruk kajakk, kano, bading, fisking. Universell utforming.
Konkret prosjekt fra Malvik ILs padlegruppe.
Temaplan for idrett og friluftsliv
Med bakgrunn i behandlingen i Formannskap i forbindelse med prioritering av spillemiddel
søknader, rulleres denne planen. Etter ønske fra virksomhet kultur og etter signal fra politikerne
ønskes det å heve statusen på denne planen. Derfor bør alle saker som omhandler idrett og
friluftsliv også ha en henvisning til denne planen.
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