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Tilskudd til ungdomsskolene - søknadsbehandling
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2017/4761

Arkiv:

Sak nr. 1
Saksbehandler:
Janne Eide

Til behandling i:
Saksnr
1/2017

Utvalg
De unges kommunestyre

Møtedato
23.11.2017

Tilskudd til ungdomsskolene - søknadsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Rammen til tilskudd til ungdomsskolene – kr. 51 000 fordeles slik:
- Basketballstativ/ kurv på Svangstrand, Sylling skole
- Benker i Lierbyen, Lierbyen skole
- Benker til sosiale sammenkomster ved Tranby kunstgressbane, Tranby skole

kr. 13000
kr. 5721
kr. 16 750

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Ungdomstrinnet har totalt kr. 51 000 til disposisjon for prosjekter ved de fire skolene.
Rådmannen ønsker å legge vekt på tiltak som bidrar til gode møteplasser for barn og unge i
nærmiljøet, bevegelsesglede og vennskap.
Rådmannen fremmer en innstilling basert på disse målsettingene, men minner om at
beslutningen om fordelingen av midlene skal tas av representantene i DUK og rådmannen
håper på en god debatt om forslagene
Vedlegg:
Faktagrunnlag
Søknader fra ungdomsskolene
Utredning:
Rådmannen vil legge vekt på tiltak som fremmer gode møteplasser for barn og unge i
nærmiljøet, bevegelsesglede og vennskap.
De fire ungdomskolene i Lier har fremmet en søknad hver (B-sak) og rådmannen innstiller på
at tre av skolene innvilges tilskudd.
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Søknad fra Sylling skole:
Sylling skole søker om midler til basketballstativ på Svangstrand.
Svangstrand er et populært møtested for barn og unge og blir mye brukt i fritiden.
For å utvide aktivitetstilbudet på stranden er det ønske om å sette opp et basketballstativ med
kurv på Amifiet.
Ungdomstrinnet har samarbeidet med barnetrinnet om å søke om midler til nytt ball-anlegg og
har også tatt kontakt med Park og idrett i Lier kommune for å høre om dette er mulig.
Rådmann ser positivt på tiltaket som motiverer for bruk av møteplass for barn og unge, og
som er både inkluderende, fremmer vennskap og bevegelsesglede og innstiller derfor på at det
bevilges kr. 13 000 til tiltaket.
Søknad fra Lierbyen skole
Lierbyen skole ønsker at Tufteparken ved Hegg gamle skole skal være en møteplass for barn
og unge i fritiden. For å skape trivsel og et godt møtested ønsker skolen å kjøpe inn benker
som skal stå ved parken. Med benkene kan man velge å bare sitte og kose seg med venner
eller også være i aktivitet på apparatene. Benkene det søkes om er store og robuste og vil
kunne tåle å være mye i bruk.
Tiltaket er i tråd med rådmannens intensjon om å skape gode møteplasser og vil derfor
innstille søknaden på at det bevilges kr. 5721 til tiltaket.
Søknad fra Tranby skole
Tranby stadion er et populært samlingssted for barn og unge i ferie og fritid. Både for å spille
fotball eller bare samles for å være sammen med andre. Det er derimot få muligheter til å
kunne sitte, alternativet er sette seg på gresset eller gå et annet sted hvor det finnes benker.
Tranby skole vil at fotballbanen skal være møteplass for sosialt samvær og fysisk aktivitet og
søker derfor om midler til innkjøp av benker som også kan fungere som tribuner under
fotballkamper.
Rådmannen ser positivt på tiltaket som vil skape en god møteplass for de unge i nærmiljøet på
Tranby og at benkene også kan fungere som tribuner under kamper på stadion.
Rådmannen innstiller på at søknaden innvilges med kr. 16 750 til innkjøp av benker.

Søknad fra Høvik skole
Skolen ønsker å utvide aktivitetstilbudet og vil bygge er Parkour-anlegg for elever på mellomog ungdomstrinnet. Anlegget vil også være tilgjengelig for alle i fritiden og være en fin
møteplass for fysisk aktivitet og sosialt samvær.
Rådmann ser positivt på tiltak som fremmer gode møteplasser, vennskap og bevegelsesglede,
men innstiller på at det ikke gis tilskudd til anlegg som ikke er utenfor skolens eget uteareal.
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Rådmannens konklusjon:
Rådmannen innstiller på at tre av de fire ungdomsskolene får innvilget sine søknader. For
Høvik innstiller rådmannen for avslag på søknaden.
Rådmannen minner om at det er representantene i De unges kommunestyre (DUK) som
vedtar fordelingen av de 51 000 kronene som står til disposisjon i 2017. Rådmannen håper
derfor på en frisk debatt om forslaget til fordeling av tilskudd.
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Faktagrunnlag u - trinn

Skole

Tittel

Søknad gjelder

Beløp

Spes. målsettinger

Sylling skole

Innkjøp av basketballstativ

Kr. 13 000

Innkjøp av benker ved
fotballbane

Kr. 16750

Motivere for økt bruk av Svangstrand,
fremme fysisk aktivitet og sosialt
samhold.
Skape ny møteplass for barn og unge som
bruker fotballbanen i skole og fritid.
Benkene kan også brukes som tribune.

Lierbyen skole

Basketballstativ/
kurv på
Svangstrand
Benker til
sos.sammenkomster
v/Tranby
kunstgressbane
Benker i Lierbyen

Innkjøp av trebenker i
Lierbyen v/Tufteparken

Kr. 5721

Høvik skole

Parkour-anlegg

Bygging av parkour-anlegg

Kr. 10 000

Tranby skole

Kr. 45 471
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Motivere for felles møteplass for alle som
ønsker å bruke Tufteparken til aktiviteter,
sosialt samvær og fysisk aktivitet.
Aktivitetstilbud for litt større barn til bruk
både i skole- og fritid.

Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
1/2017
Basketballstativ/kurv på Svangstrand
Vilde Enger Gravdal og Erik Krokeide Alsos
Sylling skole, 9. trinn
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken: Basketballstativ/kurv på Svangstrand
Vedlegg: 2 bilder
Beskrivelse av tiltak:
Vi ønsker å søke om midler til et basketballstativ på Svangstrand. Svangstrand er stranden vi
har i Sylling. Vi vil at enda flere barn og unge skal være mer i aktivitet når de er på stranda og
at det skal være mer å gjøre der. Det er ikke så mange steder å møtes i Sylling bortsett fra på
skoleområdet og på stranda. Derfor tror vi at noe mer å gjøre der vil føre til at enda flere
møtes for å være i aktivitet sammen.
Vi tenker at basketballstativet kan stå på amfiet på stranda. Amfiet er en steinbelagt platting
der vi synes at det er greit å spille ball. Vi har snakket med klassen og dette er et forslag som
mange er enige i. Vi har også snakket med Lier kommune som sier at det vil være mulig å
sette opp en basketballkurv der. Det anlegget vi har sett på er dyrt fordi det er et robust anlegg
som er spesialutviklet for offentlige leke- og idrettsplasser utendørs. Platen som kurven er
festet til er laget på en slik måte at den lager lite støy når det kastes baller mot den.

Kostnader:
Basketballstativet koster kr 18 748,- og vi beregner at arbeidet for å få stativet på plass vil
koste kr 4 250,-. Til sammen blir dette kr 23 000,-. Hvis vi klarer å få noen til å utføre jobben
rimeligere, vil vi bruke penger vi får igjen til å kjøpe polstring til stolpen, hvilket koster kr
2 498,-.
Utgiften til et basketballstativ er høy og vi søker derfor om midler sammen med barnetrinnet
på skolen. Vi på ungdomstrinnet søker De unges kommunestyre om kr 13 000,- til
basketballanlegg på Svangstrand.
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Forslag til vedtak:
De unges kommunestyre innvilger kr 13 000,- til innkjøp og oppføring av basketballanlegg på
Svangstrand i Sylling.
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)

Bilde fra Klubben.no av basketanlegget Fair Play Silent. Det blå
trekket på stolpen er polstring som må kjøpes som tilleggsutstyr.

Amfiet på Svangstrand, hvor vi ønsker at basketanlegget skal settes opp.
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
1/2017
Benker i Lierbyen
Ingrid Wold Lie, Fredrik Dalvang Henning ,
Sindre Stokke
Lierbyen skole
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken: Benker i Lierbyen
Vedlegg: (antall og hva de handler om)
Beskrivelse av tiltak:
Vi søker om å få satt opp to trebenker i Lierbyen i nærheten av Tufteparken.
Vi tenker at benker kan være fornuftig med tanke på en felles møteplass hvor man kan sitte å
kose seg, eller skal være i aktivitet i parken.
Dette tiltaket vil ikke bare være til fordel for oss ungdommer på skolen, men også på grunn av
at Lierbyen er et sentralt område som brukes av andre skoler og muligens småbarnsfamilier.
Benkene vi har sett på er store, og er laget av tre, så de er tunge og solide. Dette gjør at de
tåler mye, og kan derfor brukes i flere år fremover.

Kostnader
Vi har funnet en nettside som heter Ajprodukter.no. Der har vi funnet noen ordinære
trebenker som koster 1990kr per benk. Frakten ligger på 299,-kr, og mva. er 572,-kr. Så til
sammen for en benk blir det 2860,-kr. Siden vi ønsker 2 benker, blir det denne prisen ganger
to.
Derfor søker vi om 5721,-kr til dette tiltaket.
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Forslag til vedtak: 2 benker ved Tufteparken
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
1/2017
Benker til sosiale sammenkomster ved Tranby
kunstgressbane
Andri Freyr Eidsson, Nicolas Hugo Barø, Tuva
Heimdal og Ellen Pernille Olsen
Tranby skole
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken: Benker til sosiale sammenkomster ved
Tranby kunstgressbane
Vedlegg: 5 bilder
Beskrivelse av tiltak:
Tranby stadion ligger sentralt på Tranby og der samles mange ungdommer og barn på fritiden
og i ferier for å spille fotball og bare være sammen. Der er nesten ingen steder å sitte, så vi må
for det meste sitte på gresset eller gå et annet sted. Vi har derfor lyst på benker for å ha sosiale
møteplasser på Tranby stadion. Ved å sette opp benker, vil det føre til at ungdom og barn har
et sosialt møtested, og vi ser fra før av at det er mange som liker å være sammen på banen
hele året rundt. Da er det i alle fall kjekt med benker de kan sitte på og benkene vil være der
vår, sommer og høst. Disse benkene vil gjøre at ungdommer kan sette seg ned og snakke eller
spise ved et bord ved banen, istedenfor å måtte gå til Tranby torg for å sette seg på en benk.
Vi vil kjøpe 3 meter lange benker, slik at det får plass mange rundt et bord. Vi vil egentlig ha
fire benker, men det går greit hvis vi får tre benker. Vi skal sette opp benkene ved
lyktestolpene på andre siden av innbytterbenkene på kunstgressbanen som dere ser på bildene
nedenfor.
Vi ville egentlig helst ha faste, lange benker lignende de som er ved sandvolleyballbanen,
men et problem med det er at når det er snø på vinteren, så kan ikke brøytebilen brøyte som
han vanligvis gjør, og derfor ber vi om løse benker slik at de kan flyttes på vinteren.
Benkene vil stå plassert slik at de også kan fungere som tribuner for publikum når det spilles
fotballkamper. Det vil også hindre at folk står i veien for de som vil gå på gangveien og
publikum kommer litt unna slik at de ikke nesten står inne i banen. Publikum vil da også
lettere holde seg på den siden av banen hvor de skal være.
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Kostnader:
Vi vil kjøpe tre meter lange benker fra Klubben.no som koster kr 5.250,- pr stk. Fire benker
koster kr 21 000,- og 3 benker koster tilsammen kr 15 750,-. I tillegg kommer frakt på kr
1 000,-. Vi monterer benkene selv og det vil ikke koste oss noen penger.
Benkene må flyttes før snøen kommer og settes ut igjen tidlig på våren. Dette håper vi at
kommunen kan gjøre.
Vi søker De unges kommunestyre om kr 16 750,- til kjøp av 3 stk 3 meter lange benker.

Forslag til vedtak:
De unges kommunestyre vedtar å innvilge kr 16 750,- til Tranby skole, slik at de kan kjøpe
benker til sosialt samvær ved fysisk aktivitet på Tranby stadion.
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)

Vi ønsker å sette benker på gresset langs fotballbanen til venstre i dette bildet;
en benk ved hver av de tre lyktestolpene eller to benker mellom hver stolpe.
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Her vil benkene stå til venstre og på andre siden banen ser man innbytterbenkene
som brukes når det er kamp. Det vil da være fint med benker på denne siden av banen,
slik at publikum trekkes til motsatt side av der hvor lagledere og innbyttere er.

Benkene settes på gresset ved lyktestolpene (se bilde over og under).
Her er mange barn og ungdommer på sin fritid.
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Bilde av benken kopiert fra nettsiden til Klubben.no. Denne benken er nok kortere enn
3 meter, som de benker vi vil kjøpe er.

14

Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
1/2017
Parkour-anlegg
Frida Margrete Aalborg og Aslaug Iversland
Høvik skole u.trinn
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken: Parkour-anlegg
Vedlegg: To bilder av området på Høvik skole
Beskrivelse av tiltak:
Høvik skole ønsker å bygge et parkour-anlegg, som primært vil være et tilbud for elever på
mellomtrinnet og ungdomstrinnet i skoletiden. Det vil selvfølgelig også være mulighet for alle
til å benytte seg av anlegget på ettermiddager og i helger. Skolen ser et behov for et
aktivitetstilbud for de litt eldre barna på skolen. Et parkour anlegg er en serie hindre som det
er meningen å komme seg gjennom. Parkour er en aktivitet som kan gjøres alene, eller
sammen med andre. Vi ønsker tilbud om en aktivitet som ikke er et ballspill. Vi føler at
aktivitetstilbudet på skolen er litt ensformig.

Kostnader: (sett opp en full budsjettoversikt inklusive innkjøp og arbeidskostnader, og en
oversikt over planlagt/ønsket finansiering – dvs hvem som betaler hvor mye av budsjettet, evt.
om noe dekkes av egeninnsats)
Prosjektet ligger allerede inne i rådmannens handlingsplan. Anlegget vil være svært kostbart,
men vi tenker at alle bidrag vil gjøre at vi kan lage en enda bedre park. I tillegg til søknaden
til De unges kommunestyre, kommer elevrådet til å søke om midler fra FAU. Vi kommer også
til å sende en søknad til Gjensidige-stiftelsen.
Det er vanskelig å sette opp et eksakt budsjett, da størrelsen på anlegget vil tilpasses etter hvor
mye penger vi har.
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Elevrådet for ungdomstrinnet ved Høvik skole søker herved om 10.000,- fra DUK.

Forslag til vedtak:
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2017/4761

Arkiv:

Sak nr. 2
Saksbehandler:
Janne Eide

Til behandling i:
Saksnr
2/2017

Utvalg
De unges kommunestyre

Møtedato
23.11.2017

Tilskudd til barneskolene - søknadsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Rammen for tilskudd til barneskolene – kr. 59 000 fordeles slik:
Basketballstativ/ kurv på Svangstrand, Sylling skole
Oppgradering av grusbane og området rundt, Heia skole
Bålpanne til gapahuk, Hennummarka skole

kr. 10 000
kr. 12 000
kr. 7 990

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Vedlegg:
Faktagrunnlag
Søknad fra barneskolene
Utredning:
Ni skolene har sendt inn søknader til De unges kommunestyre (DUK) på til sammen
kr. 79 785, mens summen som skal fordeles bare er på kr. 59 000. I stedet for å gi litt til alle,
innstiller rådmannen på at tre av skolene får innvilget hele søknaden.
De øvrige skolene får ikke tilskudd i 2017 dersom De unges kommunestyre følger
rådmannens innstilling.
Rådmannen minner om at det er representantene i DUK som bestemmer hvor mye som skal
bevilges til den enkeltes skoles søknad. Rådmannen håper på en engasjert og grundig debatt
om fordelingen.
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Søknad fra Sylling skole
Sylling skole b-trinn har sammen med u-trinnet samarbeidet om felles ønske om nytt
basketballstativ med kurv på Svangstrand for å motivere flere til å komme til stranden.
Svangstrand er en populær møteplass for alle som bor i Sylling og barn og unge bruker stedet
hele året både i skole- og fritid til bl.a. bading, trening i Tufteparken og grilling.
Tiltaket bidrar til et godt og inkluderende miljø i Sylling som fremmer både vennskap og
bevegelsesglede og rådmannen innstiller på at søknaden innvilges med kr. 10 000.

Søknad fra Heia skole
Skolen ønsker å oppgradere grusbanen på Lierskogen for å skape økt trivsel og aktivitet på
området. De søker om midler til nye streethockeymål og benker som kan plasseres ved banen
og stå ute hele året. Skolen har også tatt kontakt med Park og idrett i kommunen for å høre om
de får lov å sette opp utstyret og fått ja til dette. Om vinteren er grusbanen også en populær
skøytebane.
Rådmannen ser positivt på tiltaket som vil bidra til at Lierskogen får en god møteplass som
fremmer både bevegelsesglede, vennskap og inkluderende miljø og innstiller på at søknaden
innvilges med kr. 7990.

Søknad fra Hennummarka skole
Hennummarka skole har fått ny gapahuk i skolens nærområde. Gapahuken skal være
møteplass for nærmiljøet på Tranby og brukes både i skole- og fritid av elever,
speidergrupper, og andre som ønsker å bruke stedet som samlingsplass til aktiviteter og sosialt
samvær.
Gapahuken er også en fin plass til å kunne spise et måltid mat for alle som bruker stedet og
skolen søker derfor om midler til å kjøpe bålpanne med utstyr som kan stå ute hele året.
Rådmannen ser positivt på tiltaket. Gapahuken er fin møteplass utenfor skolens område, er
tilgjengelig for alle og er med på å skape et trygt og godt miljø på Tranby.
Rådmannen innstiller søknaden med kr. 7990.
Søknad fra Gullaug skole
Skolen ønsker å etablere en ny møteplass på skolens område. Skolen har stort fokus på et godt
skolemiljø og vil at møteplassen skal fremme vennskap gjennom aktivt bruk av møteplassen.
Uteplassen skal kunne brukes i skoletiden, men også for nærmiljøet til barnehager og andre
som ønsker å ha et sted for sosialt samvær med mulighet for å grille og lage mat.
Det søkes om midler til benker og bålpanne til sammen kr. 10 000, men rådmannen vil i
denne omgang prioritere møteplasser som ønskes anlagt utenfor skolens eget område og
innstiller på at det ikke innvilges støtte til ny møteplass.
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Søknad fra Høvik skole
Høvik b-trinn har sammen med u-trinnet et felles ønske om parkour-anlegg på skolens
område. Elevene ønsker å utvide aktivitetstilbudet på skolen og anlegget skal i hovedsak være
et tilbud til elever på mellom- og ungdomstrinnet, men også for nærmiljøet i ferie- og fritid.
Tiltaket fremmer både bevegelsesglede og vennskap og vil være en flott møteplass i og
utenfor skoletiden, men rådmannen vil i denne omgang ikke prioritere søknader som ligger
innenfor skolens eget område.
Søknad fra Hallingstad skole
Hallingstad skole søker midler til Fruktballturnering på skolen. De ønsker å arrangere
8 turneringer inkludert frukt til alle og vil foregå på fotballbanen og i gymsalen. Skolen hadde
også i 2015 fruktballturnering og fikk penger fra DUK til arrangementet.
Rådmannen ser at turneringen vil være et positivt tiltak på skolen med læring om sunn mat,
fremmer vennskap på tvers av klassetrinnene og bidrar til fysisk aktivitet og et inkluderende
miljø, men innstiller på at søknaden ikke innvilges.
Søknad fra Nordal skole
Nordal skole søker om penger til spinner i skolegården. Tidligere hadde skolen en karusell
som ble mye brukt, men måtte fjernes pga stor slitasje. Park og idrett i kommunen vil ta
arbeidet med monteringen gratis. Spinner er en populær aktivitet og vil også kunne brukes
utenfor skoletiden. Rådmannen ser positivt på tiltak som fremmer vennskap over felles
aktivitet, men må dessverre innstille på at det ikke blir innvilget støtte til ny spinner.
Søknad fra Egge skole
Skolen søker om tilskudd til innkjøp av høyttaler med forsterker og mikrofon.
De ønsker å bruke musikk til bl.a TL-leker, dans, blime-dagen fordi musikk skaper
bevegelsesglede, fremmer vennskap og fysisk aktivitet.
Rådmannen ser at det er fint å ha et godt musikkanlegg tilgjengelig for ulike aktiviteter ved
skolen, men må allikevel innstille på at søknaden ikke innvilges.
Søknad fra Oddevall skole
Oddevall skole søker om midler til en skaterampe på skolen. I forbindelse med
oppgraderingen av skolens uteområde i 2018 er det er sterkt ønske om en skaterampe. En
skaterampe koster mye penger og midlene skal bl.a finansieres gjennom ulike arrangementer
med salg av kaffe og kaker.
Rådmann ser positivt på at flere apparater på skolen vil bidra til å fremme både
bevegelsesglede og vennskap, men vil i denne omgang ikke innvilge søknaden.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen innstiller på at tre av de ni skolene får innvilget sine søknader. For de øvrige seks
skolene innstiller rådmannen på avslag på søknadene, men anbefaler at det arbeides videre
med planer på ulike måter.
Rådmannen minner om at det er representantene i De unges kommunestyre (DUK) som
vedtar fordelingen av de 59 000 kronene som står til disposisjon i 2017. Rådmannen håper
derfor på en frisk debatt om forslaget til fordeling av tilskudd.
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Faktagrunnlag b – trinn
Skole

Tittel

Søknad gjelder

Beløp

Spesielle målsettinger

Hennummarka
skole

Bålpanne til gapahuk

Utstyr til gapahuk

Kr. 7990

Sylling skole

Høvik skole

Parkour-anlegg

Innkjøp av
basketballstativ
Innkjøp av materiell/
utstyr til ny møteplass
Bygging av Parkouranlegg

Kr.10 000

Gullaug skole

Basketballstativ/ kurv på
Svangstrand
Uteskoleareal

Heia skole

Oppgradering av grusbane
og område rundt

Utstyr til grusbanen

Kr. 12 000

Hallingstad
skole
Nordal skole

Fruktball

Kr. 8800

Egge skole

Høyttaler til Egge skole

Oddevall skole

Søknad om midler til
skaterampe på Oddevall
skole

Turnering i friminuttet
med frukt til alle
Innkjøp av spinner til
skolegården
Høyttaler med forsterker
og mikrofon
Innkjøp av skaterampe
til skolens uteområde

Et møtested for alle hele året med
mulighet for å kunne varme
mat/grille.
Spille streetbasket som en av
aktivitetene på Svangstrand
Fremme vennskap. Møteplass for
familie og venner. Uteskole.
Anlegget skal være et aktivitetstilbud
for mellom- og ungdomstrinnet i
skoletiden og for nærmiljøet i
fritiden.
Oppgradering av grusbanen med
benker og streethockeymål for å
skape større trivsel på en mye brukt
møteplass.
Skape et inkluderende miljø med
fysisk aktivitet og sunne matvaner
Få en ny aktivitet i skolegården etter
at karusellen ble fjernet.
Bruke musikk til ulike aktiviteter til
å skape bevegelsesglede og aktivitet
Samlingspunkt for barn og unge i
nærmiljøet. Skape vennskap og
bevegelsesglede.

Spinner i skolegården

Kr. 10 000
Kr. 10 000

Kr. 7500
Kr. 5495
Kr. 8000
Kr. 79 785
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
2/2017
Basketballstativ/kurv på Svangstrand
Celina Arica Grelland og Nicolai Olsen Beiermann
Sylling skole, 6. trinn
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken: Basketballstativ/kurv på Svangstrand
Vedlegg: 2 bilder
Beskrivelse av tiltak:
I Sylling har vi en fin strand som heter Svangstrand. Det er et sted hvor vi barn og
ungdommer ofte møtes på sommerhalvåret for å bade, spille sandvolleyball, trene i
Tufteparken, klatre i klatrestativet, spise mat eller grille. I Sylling er det nesten bare på skolen
og på stranden vi møtes hvis vi ikke er hjemme hos hverandre. Vi er også ofte på stranden
med skolen når vi har fysak. Stranden er et fint område hvor man både kan skape vennskap og
være i aktivitet av forskjellige slag.
Jo flere aktiviteter vi har på stranden, desto flere bruker området. Det er en scene (platting) i
området som ikke brukes så ofte hvor vi tenker at det kunne vært fint med et basketballstativ
slik at man kan spille streetbasket. Det er en aktivitet som er gøy for alle i alle aldre. Man må
jo ha med egen ball, men man må ikke ha basketball, man kan spille med hvilken ball som
helst.
Det stativet vi har sett på er fra Klubben.no. Det er dyrt, men det er fordi det er laget for å stå
på offentlige steder og tåler mer. Stativet har en plate bak kurven som er laget slik at det ikke
blir så mye støy når man kaster mot den. Scenen som vi tenker at stativet kan plasseres ved er
steinlagt og har et fint underlag for basketballspill.

Kostnader:
Basketballanlegget heter Basketanlegg Fair Play Silent og koster kr 18 748,- inkl mva. Det må
festes i bakken og det er en jobb som vil gi arbeidsutgifter. Vi tenker at det bør være mulig å
få dette gjort for kr 4 252,-. Hvis det er mulig å få det gjort på en rimeligere måte slik at vi får
penger til overs, vil vi bruke dem til å kjøpe polstring til stolpen på stativet. Det koster kr
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2 498,-. Totalt trenger vi kr 23 000,- til basketballanlegget. Dette er mye penger og vi har
derfor gått sammen med ungdomstrinnet på skolen om denne saken. De søker derfor om kr
13 000,- og vi om kr 10 000,-.
Vi søker De unges kommunestyre om kr 10 000,- til dekning av utgifter til del av
basketballanlegg på Svangstrand.

Forslag til vedtak:
De unges kommunestyre innvilger kr 10 000,- til delvis dekning av utgifter til
basketballanlegg på Svangstrand.
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)

Bilde fra Klubben av basketballanlegget Fair Play Silent. På bildet er det polstring på stolpen.

Bilde fra Svangstrand med scenen hvor vi tenker at basketballstativet kan stå festet
i bakken rett utenfor steinplattingen. (Tufteparken oppe til høyre i bildet.)
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
2/2017
Oppgradering av grusbane og området rundt
Oliver Sunde, Mathea Frogner
Heia skole
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken: Oppgradering av grusbane og området rundt
Vedlegg: (antall og hva de handler om)

Hva
Vi vil oppusse grusbanen og området rundt.
Fordi det er bare en benk der og det er bare noen ødelagte mål der.
Vi har snakket med Park og idrett. De har gått med på at vi setter opp disse tingene på dette
stedet.
Hvordan
Vi har tenkt til å bestille nye ting fra Klubben.no
Vi har tenkt til å kjøpe nye benker og nye helårs mål.
Vaktmesteren vil hjelpe oss med å sette sammen benkene.
Hvor
Det er mellom kirka og samfunnshuset ligger grusbanen.
Vi bruker bare to minutter på gå dit fra skolen.
Hvorfor
Fordi det er et sted skolen bruker mye og Heia barnehage og Regnbuen barnehage.
Fordi det er et sted som alle bruker selv de som ikke går på skole.
Det kan brukes både på sommeren og vinteren.
Det er et fint og stort sted som mange besøker i hvert fall om vinteren for da er det en fin
skøytebanen der.
Ulemper
Dersom mange flere bruker området, kan det bli forsøpling. Vi blir vi nok enige med Park og
idrett om å holde det i orden.
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Kostnader: (sett opp en full budsjettoversikt inklusive innkjøp og arbeidskostnader, og en
oversikt over planlagt/ønsket finansiering – dvs hvem som betaler hvor mye av budsjettet, evt.
om noe dekkes av egeninnsats)
2 stk. benk med bord fra Klubben til
3900,- pr.stk.
2 stk. streethockeymål fra Klubben til 1099,- pr.stk
Til sammen blir dette 12.498,- med moms.
Heia skole søker om kr. 12.000.
De siste 498,- betaler vi selv.
Forslag til vedtak:
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)

Streethockeymål

Benkebord
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Området / grusbanen rett ved skolen vi
ønsker å oppgradere.
Her ønsker vi sette to streethockeymål som kan brukes sommer og vinter.

Her ønsker vi sette to benkebord som kan gjøre det hyggeligere med
matpauser på turer.

25

Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
2/2017
Bålpanne til gapahuk
Alex Flåtrud og Ida Cecilie Oma Bakke
Hennummarka skole
B-sak:X
C-sak:

Tittel på saken: Bålpanne til gapahuk
Vedlegg: 2 Bilder (se under)
Beskrivelse av tiltak:
Vi har fått satt opp gapahuk i skolens nærområde og søker om midler til bålpanne med diverse
ekstrautstyr som kan stå der hele året. Gapahuken brukes jevnlig av skolen og speideren, men
kan også brukes på ettermiddagene og i helgene av alle. Skoleklasser, speideren og turgåere
kan bruke bålpanna til å varme mat på når de er på tur.

Kostnader: (sett opp en full budsjettoversikt inklusive innkjøp og arbeidskostnader, og en
oversikt over planlagt/ønsket finansiering – dvs hvem som betaler hvor mye av budsjettet, evt.
om noe dekkes av egeninnsats)
Espegard bålpanne 60 cm med diverse utstyr: 7990 kroner

Forslag til vedtak:
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
2/2017
Forslag fra Gullaug skole/etablering av nytt
uteskoleareal.
Ane Lie og Henrik Kaiser
Gullaug skole
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken: Utskoleareal
Vedlegg: (antall og hva de handler om)

Beskrivelse av tiltak: B-sak
Vi ønsker oss et økonomisk tilskudd til en ny uteplass på skolen vår.
Plassen vår tenker vi skal inneholde benker, hvor man blant annet
kan grille og lage mat. Vi ønsker også en gapahuk over deler av
plassen, som ly for vær og vind. Dette vil blir en fin møteplass som
både kan brukes til uteskole, og et sted å være på fritiden med
venner og familie. Plassen vil også kunne brukes av barnehagene
rundt skolen, samt i faget mat og helse. Stedet skal skape vennskap
mellom alle som ønsker å være der. Vi er veldig opptatt av
vennskap og vil derfor skrive skolens motto på en av benkene:
«mobbing er tull, vennskap er gull.» Alle elever og voksene skal
også skrive navnet sitt på benkene.
Det vi trenger: fire tømmerstokker delt i to som benker.
Tømmerstokkene må festes med stål/ trestag godt ned i jorda slik
at de ikke kan flyttes på eller ødelegges. Et bålområde i midten med
en bålpanne som kan brukes både til å grille og koke mat. Som bord
tenker vi oss noen små stubbe rundt på plassen. Det vil blir en liten
kasse med utstyr til matlaging ved siden av benkene. Kassen vil
være låst, og nøkkelen blir oppbevart på et sted de voksene vet om.
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Kostnader: (sett opp en full budsjettoversikt inklusive innkjøp og arbeidskostnader, og en
oversikt over planlagt/ønsket finansiering – dvs hvem som betaler hvor mye av budsjettet, evt.
om noe dekkes av egeninnsats)
4 stk. halve tømmerstokker ca. 1000.- pr. stk. = 4000,Bålpanne med div. utstyr ca. 3000,Div. utstyr til å feste tømmerstokkene, steinheller under bålpannen og frakt= 3000,Totalt: 10000,Arbeidet utføres på dugnad av foreldre og elever på skolen.

Forslag til vedtak:
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører

23.11.2017
2/2017
Parkour-anlegg

Skole
Sakstype (kryss)

Høvik skole - b.trinn
B-sak: X

Cristopher Joakim Sanchez Dreyer
Iben Pharo
Wilhelm Kloumann Tegn

C-sak:

Tittel på saken: Parkour-anlegg
Vedlegg: (antall og hva de handler om)
Beskrivelse av tiltak:
Høvik skole ønsker å bygge et parkour-anlegg, som primært vil være et tilbud for elever på
mellomtrinnet og ungdomstrinnet i skoletiden. Det vil selvfølgelig også være mulighet for alle
til å benytte seg av anlegget på ettermiddager og i helger. Skolen ser et behov for et
aktivitetstilbud for de litt eldre barna på skolen.

Kostnader:
Prosjektet ligger allerede inne i rådmannens handlingsplan. Anlegget vil være svært kostbart,
men vi tenker at alle bidrag vil gjøre at vi kan lage en enda bedre park. Elevrådet vil også
søke om midler fra FAU og Gjensidige-stiftelsen.
Det er vanskelig å sette opp et eksakt budsjett, da størrelsen på anlegget vil tilpasses etter hvor
mye penger vi har.
Elevrådet for barnetrinnet ved Høvik skole søker om 10.000,- fra DUK.
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Forslag til vedtak:
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
2/2017
Spinner i skolegården
Malin Flønes Helgerud og Thyra Hafstein
Nordal skole
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken: Spinner i skolegården
Vedlegg: 1 – Bilde av spinner
Beskrivelse av tiltak:
Tidligere hadde vi en karusell og den ble veldig mye brukt. Men så ble den utslitt og den
måtte fjernes. Derfor ønsker vi oss en ny variant. Vi har i fellesskap kommet fram til at vi
ønsker oss en spinner til å ha i skolegården. Vi håper og tror at den blir like populær som
karusellen vi hadde. Vi trenger økonomisk støtte for å få dette til, og håper at vi kan få hjelp
av dere. Vi vil ha den i skolegården i nærheten der karusellen stod. Rektor har vært i kontakt
med park og idrett, og de har lovet å ta arbeidet/kostnadene med montering. De vil også være
med på å bestemme plassering. Helt siden karusellen ble borte, har vi ønsket oss en ny
spinner/ karusell. En spinner har kommet som forslag fra alle klassene på skolen, til elevrådet.
VI er sikre på at spinneren vil bli bruk av alle elevene, også på fritiden.

Kostnader:
Ny spinner koster: 11300
Utgifter til montering: 10 000 (park og idrett)
De unges kommunestyre: 7500
Elevrådskasse: 3500
Egeninnsats: 300
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Forslag til vedtak:
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)

VEGLEGG 1 – Bilde av apparatet vi ønsker oss
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
MØTEDATO
Saksnr.
Tittel på saken

23.11.2017

Saksordfører

Rikke Schinnes Johansen og Emil
Vilhelmshaugen
Egge skole
B-sak: X
C-sak:

Skole
Sakstype (kryss)

Bærbar høyttaler med forsterker

Tittel på saken: høyttaler til Egge skole
Vedlegg: antall 0

Beskrivelse av tiltak:
Hva: På Egge skole så ønsker vi å søke støtte til innkjøp av en høyttaler med forsterker og
mikrofon
Hvordan: Vi mener vi er moderat i ønsket vårt i år og søker De Unges kommunestyre om
støtte til innkjøp av høyttaler med forsterker og mikrofon.
Hvor: Vi vil sette høyttaleren tilgjengelig til bruk i aktiviteter og friminutt.
Hvorfor: Vi har flere aktiviteter som vi trenger å bruke musikk til framover (TL-leker, dans,
blime-dagen osv). Musikk skaper bevegelsesglede og aktivitet.
Kostnader:
Innkjøp av 1 stk. flyttbar høyttaler med mikrofon
Totalt:

kr 5495 m/mva

Det kommer ingen ekstra kostnader utenom dette.
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23/11-2017 kl. 09.00 – 12.00
2/2017
Søknad på midler til skaterampe.
Ida Midtun og Sara Jaf
Oddevall skole
B-sak: X
C-sak:

Tittel på saken:
Søknad om midler til skaterampe på Oddevall skole
Vedlegg: ingen.

Beskrivelse av tiltak:
Oddevall skole har som mål at uteområdet i tilknytning til skolen skal bidra til økt
bevegelsesglede og vennskap, og være et sted der barn og unge i nærmiljøet kan møtes.
Oddevall skole sitt uteområde skal oppgraderes sommer/høst 2018 og elevrådet i år har et
sterkt ønske om å få skaterampe på skolen. Dette var ikke med i plantegningen som er
godkjent, men rektor har spurt Lier Eiendomsselskap og sagt at det er et sterkt ønske fra
elevene om å få en skaterampe på uteområdet.
Prosjektet er nå i Lier Eiendom som skal innhente anbud på apparater og lekeutstyret til
skolen og elevrådet håper at de klarer å få til en skaterampe i tillegg. De skal se om de kan få
tippemidler for å få dette fullført. Rektor følger opp saken og elevrådet gjør det de kan for å
bidra med penger fra andre hold.
Elevrådsplanen er som følger:
Arrangement av en byttedag på skolen, enten leker eller klær i løpet av vinteren i regi av
Elevrådet. De skal selge kaker, kaffe og saft til inntekt til skaterampe.
Elevrådet søker om 8000.- fra DUK
Rektor følger opp mot Lier Eiendom om søknad om tippemidler som kan være med å dekke
utgiftene til en skaterampe.
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Kostnader:
En skaterampe er KJEMPEDYRT og vi ønsker oss en som er så stor som mulig!
Elevrådet kommer til å arrangere forskjellige aktiviteter som bidrar til sosiale
sammenkomster på skolen for å skaffe penger til skaterampen.
Vi søker DUK om bidrag til skaterampe

kr. 8000,-
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2017/4761

Arkiv:

Sak nr. 3
Saksbehandler:
Janne Eide

Til behandling i:
Saksnr
3/2017

Utvalg
De unges kommunestyre

Møtedato
23.11.2017

Trafikksikkerhet og tilgang til buss i Sylling - C-sak
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken oversendes administrasjonen for vurdering.

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Fortau gjennom Sylling sentrum er dårlig markert ved inn,- og utkjørsel ved Spar-butikken.
Her kan det lett oppstå farlige situasjoner med bilister og gående/syklende da det kan være
vanskelig for bilistene å se tydelig gang- og sykkelveien som går forbi butikken.
Fortauet fra butikken til Syllingbakken er for lavt i forhold til bilveien, det er lett for både
kjøretøy og syklende og havne i motsatt felt eller komme for nært.
Mur langs fortau fra bensinstasjon til skoleområdet heller ut mot veien som gjør at fortauet
blir smalere og om vinteren er det ofte glatt langs gangveien.
Mange elever er avhengig av å bli kjørt til og fra aktiviteter i Lier. Pga lav frekvens på
bussavganger fra Sylling på hverdager og i helger er man avhengig av foreldre/ voksne som
kan kjøre til og fra de ulike stedene. Det er ønske om bussavganger hver ½ time fra skolen
slutter til kl. 20:00 på hverdager og flere avganger i helgene.

Vedlegg:
Søknad fra Sylling skole
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Utredning:
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
(Settes inn senere)
Trafikksikkerhet og tilgang til buss i Sylling
Vilde Enger Gravdal, Erik Krokeide Alsos, Celina
Arica Grelland og Nicolai Olsen Beiermann
Sylling skole
B-sak:
C-sak: X

Tittel på saken: Trafikksikkerhet og tilgang til buss i
Sylling
Vedlegg: 2 bilder
Beskrivelse av tiltak:
For at vi som bor i Sylling skolekrets skal komme oss trygt til og fra de steder vi samles eller
har aktiviteter, er det noe vi ønsker å be Lier kommune om å gjøre noe med:
o Det er mange som går og sykler gjennom Sylling for å komme til skoleområdet eller
Svangstrand. Når man passerer butikken er det ikke markert at det er gående og
syklende som skal passere inn- og utkjøringen. Fortauet fra butikken til Syllingbakken
er veldig utydelig og lavt, slik at det er lett for biler og store kjøretøy å kjøre for nært
eller for syklister å komme ut i veien.
o Langs veien fra innfarten til bensinstasjonen og mot skolen er det smalt og syklister
må ofte sykle ut i veien eller det er lett å vingle hvis man kjører for nært inntil muren
slik at styret sneier borti. Muren heller i tillegg utover mot veien hvilket gjør at
fortauet oppleves som enda smalere enn det er. Der er ofte veldig glatt på vårvinteren
da snø smelter og renner fra skråningen over muren og ned på fortauet og så fryser til
is.
o Sylling skolekrets er stor og det er ikke lett å ta seg frem uten å være avhengig av at
voksne kan kjøre. Hvis man f.eks. skal reise med buss fra Sylling til trening på
Tranby, må man ofte reise 1 ½ time før treningen begynner fra Sylling for å ikke
komme for seint. Det går buss bare en gang i timen og enda mere sjeldent i helgene.
Vi ønsker oss bussavganger hver halvtime fra etter skoletid og frem til i hvert fall kl
20:00 og flere avganger på lørdager og søndager.
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Kostnader:

Forslag til vedtak:
De unges kommunestyre vedtar å sende saken videre til behandling i administrasjonen.
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)

Bildene viser fortauet langs muren nedenfor bensinstasjonen ned mot skolen.
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2017/4761

Arkiv:

Sak nr. 4
Saksbehandler:
Janne Eide

Til behandling i:
Saksnr
4/2017

Utvalg
De unges kommunestyre

Møtedato
23.11.2017

Gangvei langs Nøsteveien
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken oversendes administrasjonen for vurdering.

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Elevene på Høvik skole ønsker at gangveien langs Nøsteveien utvides og utbedres. Dette er
en skolevei for mange elever, både på barne,- og ungdomstrinnet. Flere steder er gang- og
sykkelveien for smal, med liten plass for passering for både gående og syklende. Den er
stedvis også trafikkfarlig med mange sprekker i veien.
Vedlegg:
Søknad fra Høvik skole
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
(Settes inn senere)
Gangvei langs Nøsteveien
Kristian Hafskjold Bjørnerud og Tamirlan
Ruslanovitsj Ahmadov
Høvik skole
B-sak:
C-sak: X

Tittel på saken: Gangvei langs Nøsteveien
Vedlegg:
Beskrivelse av tiltak:
Elevene på Høvik skole ønsker at gangveien langs Nøsteveien utbedres. Dette er skolevei
for mange elever, både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet.
 Saken er av et så stort omfang, at det må inn i kommunens planer, og følges opp av
kommuneadministrasjonen.
 Forlaget gjelder store deler av gangveien langs Nøsteveien. Gangveien er mange steder
smal, liten plass til gående og syklende. Gangveien har mange sprekker som kan føre til
ulykker. Det kan forekomme trafikkfarlige situasjoner.
.

Kostnader:
C-saker: Saker som er av et slikt omfang eller krever så store kostnader at det må følges opp
av kommuneadministrasjonen eller må inn i kommunens planer.
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Forslag til vedtak:
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2017/4761

Arkiv:

Sak nr. 5
Saksbehandler:
Janne Eide

Til behandling i:
Saksnr
5/2017

Utvalg
De unges kommunestyre

Møtedato
23.11.2017

Oppussing av jentedoen på Tranby skole
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken oversendes administrasjonen for vurdering.

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Jentetoalettene på Tranby skole bærer preg av stor slitasje og er ikke pusset opp på mange år.
Dørlåsene har lett for å gå i lås, toalettene er både løse og skjeve, vaskene er montert for lavt
på veggen og det mangler også speil på ett toalett. Det er også ubehagelig lukt på toalettene.
Vedlegg:
Søknad fra Tranby skole
Utredning:
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Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
(Settes inn senere)
Oppussing av jentedoen på Tranby skole
Andri Freyr Eidsson, Nicolas Hugo Barø, Tuva
Heimdal og Ellen Pernille Olsen
Tranby skole
B-sak:
C-sak: X

Tittel på saken: Oppussing av jentedoen på Tranby skole
Vedlegg: 4 bilder
Beskrivelse av tiltak:
På Tranby skole er jentedoene i utrulig dårlig stand, men guttedoene ble pusset opp sommeren
2016. Vi vil derfor søke om at kommunen pusser opp jentedoene. Det er dårlige dører og det
har ført til at det er mange som har låst seg inne. Toalettene er skjeve, de sitter ikke ordentlig
fast i gulvet og vipper derfor frem og tilbake. Dosetene på alle doene er løse og det fører til
dårlig hygiene på grunn av søl. Vaskene er svært lave og det mangler speil på den ene doen.
Det lukter også ganske vondt fordi toalettrommet er fra når skolen ble bygd. Det er kun en do
av tre som fungerer som den skal.

Kostnader:

Forslag til vedtak:
De unges kommunestyre sender saken til behandling i administrasjonen i Lier kommune.
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)
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Noen bilder fra jentedoen:
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2017/4761

Arkiv:

Sak nr. 6
Saksbehandler:
Janne Eide

Til behandling i:
Saksnr
6/2017

Utvalg
De unges kommunestyre

Møtedato
23.11.2017

Utbedring av Eikengabanen - C-sak
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken oversendes administrasjonen for vurdering.

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Eikengabanen kan være en fin møteplass på fritiden. Den er imidlertid ikke vedlikeholdt på
mange år. Banedekket har lite gress, men mye ugress og tuster og det er mye gjørme/ leire i
dekket. Området rundt banen er dekket av mye skog og kratt og ballen blir fort «borte» og
leteaksjon må til. Mye brunsnegler gjør også til at det ikke er trivelig å oppholde seg der.
Banedekket må skiftes og krattskog fjernes. For å få en fullgod fotballbane bør også målene
byttes til 5- eller 7 størrelse med nettvegg bak begge målene.
For å skjerme naboene til banen kan et alternativ være å sette opp noen klatrevegger.
Vedlegg:
Søknad fra Lierbyen skole
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De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken

23.11.2017

Saksordfører

Fredrik Dalvang Henning,
Ingrid Woldstad Lie Sindre
Stokke

Skole
Sakstype (kryss)

Lierbyen skole
B-sak:

(Settes inn senere)
Utbedring av
Eikengabanen

C-sak: X

Utbedring av Eikengabanen:
Vedlegg: 1 vedlegg. Kart, bilder og oversikt.

Beskrivelse av tiltak:
Valgt ut som en C-sak siden banen i dag er så og si ubrukelig, og det vil medføre større
kostnader enn det som er rimelig å søke om for en B-sak.
Eikengabanen hadde vært en fin plass hvor mange barn og unge kunne møttes og spilt litt
ball og vært sammen på fritiden, men problemet er at banen som er der i dag egentlig ikke
kan brukes til dette. På banen er det lite gress, hvorav mesteparten utgjøres av ugress og
tuster. Det er mye jord/leire, noe som gjør at det lett blir gjørmete og grisete å være der
store deler av året. I tillegg preges område rundt av mye busker og kratt, noe som gjør at
man nærmest må starte leteaksjon hver gang ballen havner utenfor banen. Dette fører også
til at brunsnegler trives svært godt på og rundt banen, noe som er til ugunst for de som
ønsker å være der, samt nærliggende nabohus.
De to målene som er der i dag synes også å være litt i minste laget.
Noen konkrete tiltak er å bytte gressunderlag slik at det blir stabilt og ikke gjørmete - f.eks
kunstgress. Videre er det behov for to nye fotballmål i 5 eller 7-størrelse, ordentlig
nettvegg bak begge målene og ta bort unødvendige busker for å kunne utnytte plassen best
mulig. Det er heller ikke dumt å få inn noen klatrevegger som kan skjerme for naboene,
istedenfor de store unødvendige buskene.
Utenfor banen er det i dag et lite område med brostein. Her kan det for eksempel settes opp
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et basketballstativ og/eller nye benker, hvor man kan sette seg ned og slappe av.
På vinteren kan det bli brukt som skøytebane.
Dette vil vi fordi Eikengabanen har mulighet til å bli en fin samlingsplass hvor barn og
unge i området kan møtes for å være i aktivitet. Men slik som banen er nå, så er det ikke så
mange som ønsker å benytte seg av den.
48% av alle som bor på og rundt Eikenga er barnefamilier. 20% av alle som bor på og
rundt Eikenga er barn (www.profil.nabolag.no).
Kostnader:

Forslag til vedtak:
Nytt underlag (for eksempel kunstgress). 2 nye fotballmål i 5 eller 7-er størrelse.
Ordentlige nettvegg bak begge mål. Utnytte selve plassen bedre. Ta bort buskene og
eventuelt sette opp noen klatrevegger (for å skjerme nærmeste naboer).
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er
avholdt.)

51

Vedlegg 1:
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2017/4761

Arkiv:

Sak nr. 7
Saksbehandler:
Janne Eide

Til behandling i:
Saksnr
7/2017

Utvalg
De unges kommunestyre

Møtedato
23.11.2017

Søppelkasser C-sak
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken oversendes administrasjonen for vurdering.

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Lierbyen skole ønsker at det utplasseres flere søppelkasser på gangveien i området utenfor
skolen samt flere søppelkasser innenfor skolen område, da der er mye søppel som ligger på
bakken. Det er også ønske om flere søppelspann til hundeposer i nærmiljøet ved skolen.
Vedlegg:
Søknad fra Lierbyen skole

54

Lier kommune
De unges kommunestyre i Lier 2017
Møtedato
Saksnr.
Tittel på saken
Saksordfører
Skole
Sakstype (kryss)

23.11.2017
(Settes inn senere)
Søppelkasser
Ingrid Woldstad Lied, Sindre Stokke, Fredrik
Dalvang Henning
Lierbyen skole
B-sak:
C-sak: x

Tittel på saken: Søppelkasser
Vedlegg: (antall og hva de handler om)
Beskrivelse av tiltak:
Vi søker om å få plassert ut offentlige søppelkasser på gangveiene rundt og i nærheten av
skolen vår. Alt for mange kaster søppelet på bakken. Søppelspann til å kaste hundeposer og
annet vil fremme trivselen på skoleveien vår.
I tillegg søker vi om et eller to solide søppelspann på skolens eget uteområde fordi skolen vår
brukes av mange i nærområdet på ettermiddag og i helgene. Elevene plukker søppel på eget
uteområde, men det er ikke alt som er like hyggelig å plukke opp.
Søppelkasser som kan være lett tilgjengelig for alle brukerne av skolens uteområder i tillegg
til på gangveiene i området vil bidra et triveligere nærmiljø både for unge og voksne.

Kostnader: (sett opp en full budsjettoversikt inklusive innkjøp og arbeidskostnader, og en
oversikt over planlagt/ønsket finansiering – dvs hvem som betaler hvor mye av budsjettet, evt.
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om noe dekkes av egeninnsats)

Forslag til vedtak:
Søppelkasser på gangveiene rundt og i nærheten Lierbyen, samt på skolens uteareal.
Vedtak: (dette skrives inn av administrasjonen etter at De unges kommunestyre er avholdt.)
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