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Møtedato

Formannskapet
Kommunestyret

Elvran Idrettslag - godkjenning av leieavtale til kunstgressbane
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak:
1. Kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til leieavtale mellom Stjørdal kommune og
grunneier på gnr. 194 bnr. 27 vedrørende leie av tomt for kunstgressbane på Elvran
skole.
2. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Forslag til leieavtale mellom Stjørdal kommune og grunneier
Driftsavtale mellom Stjørdal kommune og Elvran Idrettslag, revidert
Uttalelse fra lærere og tillitsvalgt ved Elvran skole
Uttalelse fra rektor
Nabovarsel

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Vurdering
Dagens grusbane ved Elvran Skole har behov for oppgradering. Dårlig drenering gjør at banen
til stadighet er humpete og gjørmete, og den blir dermed i liten grad benyttet til fysisk
aktivitet/ball-lek i og etter skoletid. Elvran Idrettslag ønsker i samarbeid med Elvran skole å
oppgradere dagens grusbane slik at den blir belagt med kunstgress. Selve kunstgresset er
allerede anskaffet og man har fått den brukt av Kattem IL.
Etter skoletid er det mange barn og ungdom som møtes ved skolen for å bedrive ball-lek, og slik
situasjonen er i dag fortrenger større barn/ungdom de små fra ballbingen som allerede er etablert

ved skolen. Dette gjelder også i skoletiden der man i dag kan ha behov for en fordeling av
ballbingen. Ved å legge kunstgress på den gamle grusbanen ved skolen, vil man kunne fordele
elevene på to baner i skoletiden, noe som vil bidra til økt aktivitet blant elevene også i skoletid.
En oppgradering av dagens grusbane til et nærmiljøanlegg med kunstgress vil dermed i større
grad legge til rette for at alle barn i Elvran har en plass å bedrive ball-lek, både i og etter
skoletid.
Forhandlinger med grunneier er foretatt og det er enighet om avtalen som er forlengelse av en
avtale fra 1974.

