Frogn Friluftsforum

Drøbak 4.februar 2021

Frogn Friluftsforum støtter Nordstranda og Husvik vels
planer om nærmiljøanlegget Løkka stadion
Frogn friluftsforum viser til Nordstranda og Husvik vels planer om en oppgradering av
nærmiljøanlegget beliggende på gnr.86, Bnr. 614 med navnet Løkka stadion/Sagajordet.
Planene er arbeidet frem etter en enestående dugnadsinnsats av Nordstranda og Husvik vel.
Frogn Friluftsforum mener det fremlagte prosjektet viser en god plan over en oppgradering
av dagens grusbane til et flott nærmiljøanlegg. Et kombinert kunstis- og multisportdekke vil
gi muligheter for aktiviteter hele året.
Anlegget vil foruten aktivitet på kunstis om vinteren gi muligheter for både uregulert- og
regulert aktiviteter med basketball, volleyball, håndball, innebandy, landhockey med mer i
perioden uten is. Dette er aktiviteter som det i dag finnes få eller ingen utearenaer for i
Frogn kommune i dag.
At banen tilføres nye bruksmuligheter er noe som åpner for økt aktivitet blant barn og
ungdom. Dette er bra både sett i et folkehelseperspektiv og som rekrutteringsarena for
regulerte idrettsaktiviteter.
Frogn friluftsforum stiller seg derfor bak en realisering av dette nærmiljøanlegget.

Med hilsen
For Frogn Friluftsforum

Øystein Giertsen
Leder
Vedlegg: Link til
presentasjon av
prosjektet:
https://www.youtube.com/
watch?v=T1CGydJGoI&authuser=0

NORGES ISHOCKEYFORBUND
NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION

Oslo, 02.02.2021

Til den det måtte angå

Oppgradering av nærmiljøanlegg
Norges Ishockeyforbund viser til Nordstranda og Husvik vels planer om en oppgradering av
nærmiljøanlegget beliggende på gnr.: 86, Bnr.: 614 med navnet Løkka stadion/Sagajordet.
Norges Ishockeyforbund mener det fremlagte prosjektet viser en god plan over en oppgradering
av dagens grusbane til et flott nærmiljøanlegg, både for vinter- og sommeraktiviteter. Norges
Ishockeyforbund synes forslaget om et kombinert kunstis- og multisportdekke, er meget godt.
Anlegget vil gi muligheter for både uregulert- og regulert aktivitet med Hockey, bandy, basketball,
volleyball, håndball, innebandy, landhockey med mer. Dette er aktiviteter som det per i dag ikke
finnes utearenaer for i Frogn kommune.
At banen tilføres nye bruksmuligheter er noe som åpner for økt aktivitet blant barn og ungdom.
Dette er bra både sett i et folkehelseperspektiv og som rekrutteringsarena for regulerte
idrettsaktiviteter.
Norges Ishockeyforbund stiller seg derfor bak en realisering av dette nærmiljøanlegget.

Med vennlig hilsen
Norges Ishockeyforbund

Ottar Eide
Generalsekretær
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Til den det måtte angå
Oslo, 24.01.2021

Oppgradering av nærmiljøanlegg
Norges Håndballforbund viser til Nordstranda og Husvik vels planer om en oppgradering av
nærmiljøanlegget beliggende på gnr.: 86, Bnr.: 614 med navnet Løkka stadion/Sagajordet.
Forbundet mener det fremlagte prosjektet viser en god plan over en oppgradering av dagens
grusbane til et flott nærmiljøanlegg, både for vinter- og sommeraktiviteter. Forbundet synes
forslaget om et multisportdekke, som også favner håndball, er meget godt.
At banen tilføres nye bruksmuligheter er noe som åpner for økt aktivitet blant barn og ungdom.
Dette er bra både sett i et folkehelseperspektiv og som rekrutteringsarena for kommende
håndballinteresserte.
Norges Håndballforbund stiller seg derfor bak en realisering av dette nærmiljøanlegget.

Med vennlig hilsen
Norges Håndballforbund
Tom Anderson
anleggsrådgiver

David Cox
Avdelingsleder Arrangement og Konkurranse
Postboks 5000
0840 OSLO

27. februar 2021

OPPG R A D ERI NG A V N Æ R M IL JØA NL EG G
Til den det måtte angå
Norges Volleyballforbund viser til Nordstranda og Husvik vels planer om en oppgradering av
nærmiljøanlegget beliggende på gnr.: 86, Bnr.: 614 med navnet Løkka stadion/Sagajordet.
Forbundet mener det fremlagte prosjektet viser en god plan over en oppgradering av dagens
grusbane til et flott nærmiljøanlegg, både for vinter- og sommeraktiviteter. Forbundet synes
forslaget om et multisportdekke, som også favner volleyball, er meget godt.
At banen tilføres nye bruksmuligheter er noe som åpner for økt aktivitet blant barn og ungdom.
Dette er bra både sett i et folkehelseperspektiv og som rekrutteringsarena for kommende
volleyballinteresserte.

Norges Volleyballforbund stiller seg derfor bak en realisering av dette nærmiljøanlegget.
Med hilsen,
David Cox /s/
Avdeling Arrangement og Konkurranse
Norges Volleyballforbund

Postboks 5000, 0840 Oslo

sentralbord: 210 29 000

post@volleyball.no

www.volleyball.no

