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Navn
Malvik Turn og RG
Postnummer/Poststed
7566 Vikhammer
Telefon
97786655
E-post
dagligleder@malvikturnogrg.no
Tiltakshaver
Malvik kommune/Malvik Turn og RG
Grunneier
Malvik kommune
Gårdsnummer/Bruksnummer
4/182
Adresse
Vikhammer
Postnummer/Poststed
7566 Vikhammer
Type tiltak
Oppføring av Basishall med muligheter for flerbruksaktiviteter som f.eks
klatring, dansing, kampsport, trim for eldre og tilrettelagte aktiviteter for
funksjonshemmede. I tillegg ønsker vi aktiviteter på dagtid for barnehager,
skoler og institusjoner.
Formål med tiltaket
Malvik Turn & RG ønsker å videreutvikle klubben til å bli et regionalt
midtpunkt for turn og RG. Klubben ønsker å bygge en hall som skal være
et regionalt knutepunkt for turnsporten. Klubben ønsker fasiliteter for å
kunne arrangere stevner og aktiviteter på et regionalt og nasjonalt
toppnivå.
Beskrivelse av tiltaket
Malvik Turn & RG ønsker og få oppført en Basishall med
tribunekapasitet. Det er pr i dag ingen i Trondheimsområdet med egne
egnede lokaler som kan arrangere regionale og/eller nasjonale
konkurranser i turn og RG. Klubben ønsker å tilføre regionen en mulighet
til å kunne arrangere små og store konkurranser som vil bidra til økt
rekruttering samt videreføring av det nasjonale nivået klubben har klart å
etablere seg på. Dette vil også bidra til å gi hele regionen muligheter til å
kunne gjennomføre arrangementer av ulike idrettslige- og andre tilpassede
aktiviteter, da også med publikum.
Av brukergrupper som kan leie hallen på dagtid kan nevnes ulike
rehabiliteringsgrupper, eldreomsorg, skoler, barnehager, terapigrupper,
dansegrupper og mosjonsgrupper. Det kan også tilrettelegges for flere
idretter som f.eks ulike kampsporter, klatring, bordtennis osv. I tillegg kan
en slik hall være optimal ift en eventuell turnlinje på toppidrettsstudiet på
Malvik Videregående Skole.
Klubben ønsker og få lokalisert en slik hall i området i og rundt
Vikhammer, da med fokus på nærhet til skoler, barnehager, butikker,
kollektivtransport og generell tilgjengelighet for de som driver aktivitetene
samt publikum.
Det kan være naturlig å tenke seg en kobling til den nye ungdomsskolen
som etterhvert skal bygges på Vikhammer. Dette med tanke på at
basisferdigheter er svært grunnleggende for alle typer idretter og også
andre typer aktiviteter, og bidrar til å fremme folkehelsen på en god måte.
En slik hall plassert i et ?sentrumsnært? miljø vil bidra til bygge identitet for
både det lokale stedet og kommunen. En slik hall vil bli et samlingspunkt

som vil samle alle ?lag? i befolkningen, både barn, ungdommer, foreldre og
besteforeldre. Med arrangementer av ulike størrelser og aktiviteter vil
Malvik settes på kartet med de mulighetene en slik hall vil gi.
Størrelse på arealet/tiltaket
ca 2200 kvm med bebygd areal
Planstatus
Eventuell tidligere planarbeid
Hvilken utnyttingsgrad legges det
opp til?
Vil tiltaket kunne gjennomføres i
Ja
planperioden?
Dagens arealbruk
Eiendomsforhold
Hvilken veg er adkomstveg til
Vikhammeråsveien
området?
Adkomst til arealet fra
Eksisterende
VA (vann, avløp, overvann)
Topografi/vegetasjon/klima/solforhold
Ligger planområdet nærmere enn
100 meter fra
Er området flomutsatt?
Leke- og friområder på området/i
nærheten
Berører planområdet dyrkamark
eller dyrkbar mark?
Hva er avstanden til nærmeste skole
Hva er avstanden til nærmeste
barnehage?
Hva er avstanden til nærmeste
nærbutikk?
Mål og hensikt med tiltaket
Eventuell avvik fra gjeldende plan
Antatte konsekvenser av
tiltaket/avviket
Øvrige kommentarer
Last opp vedlegg

Nei

Cat
Id
Cpformid

172848
5950802
15678

Nei
Vikhammer skole
Nei
50m
400m
300
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