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Slik blir hallen seende ut fra tribunen. Foto: Sørli Arkitekter AS
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Slik blir Ørlands nye storstue
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Se skissene av Ørland Arena:

Flerbrukshallen skal etter planene huse både klatrehall, golfsimulator,
Fabrikksjef
squash og baner for ulike typer idrett. Totalt er det blitt samlet inn 25
millioner kroner i sponsormidler.
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I slutten av oktober fattet Ørland kommunestyre vedtak om å legge ut
bygginga av ﬂerbrukshallen Ørland Arena på anbud. Anbudskonkurransen
skal utlyses innenfor en samlet kostnadsramme på 100 millioner kroner.
LES OGSÅ: Banket gjennom å legge storhall til 100 millioner kroner ut på
anbud

Dette skal hallen inneholde
I de ferske skissene fra arkitektﬁrmaet Sørli Arkitekter AS 互år man en
smakebit på hvordan idrettshallen, som skal bygges på tomta mellom Ørland
ungdomsskole og Ørlandshallen på Brekstad, blir seende ut. Total størrelse
på storstua er beregnet til 6738 kvadratmeter.
Hallen skal huse følgende fasiliteter:
Annonse:

Inderøy
Frist 13.11

Tre spilleﬂater tilpasset ulike typer idrett
To 60-meters løpebaner
To mindre treningsrom
Spinningsal

Lån med betaling
tilpasset deg

Styrkerom på ca. 250 kvadratmeter
Klatretårn
To squashrom
Golfsimulatorrom
Vrimeareal

Full av lovord
Leder for prosjektgruppa og ﬁnansgruppa for Ørland Arena, varaordfører
Finn Olav Odde (Sp), er full av lovord om det lokale næringslivet, og forteller
at han blitt møtt med stor velvilje i arbeidet med å skaﬀe sponsormidler.
Totalt er det kommet inn 25 millioner kroner fra private sponsorer.

SØK HER
Eksempel: E镡�. 16,24%, 65.000, o/5 år,
kostnad: 28.068, totalt: 93.068

LES MER: Her gir banksjefen bort 10 millioner kroner
- Næringslivet støtter oss, og velger å prioritere barneidretten med
sponsormidlene sine. Det er helt fantastisk, sier Odde.
Disse midlene er sentrale for å 互å redusert eller ꆯ�ernet den omstridte
halleien, som i ﬁnansgruppas rapport ble foreslått til å ligge på 250 kroner
per time tidligere i år.

Ørland Sparebank Arena
Odde har selv jobbet tett opp mot sponsorene, og så langt er rettighetene til
to av tre spilleﬂater solgt: Grøntvedt Pelagic og Ørland Eiendom (Libra
Shopping) har kjøpt en spilleﬂate hver til fem millioner kroner.
Ørland Sparebank har kjøpt rettighetene til navnet på hallen, som etter all
formodning blir hetende Ørland Sparebank Arena, for 10 millioner kroner.
- Vi har snart solgt alle rommene i hallen, som spinningsalen og
squashrommene. Vi har til og med solgt parkeringsplassen til Fosen
Transport, forteller Odde.
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sponsormidler. LES MER

Når det første spadestikket skal tas er enda uvisst, men Odde håper han kan
invitere ørlendingene til ei storstilt åpning i januar 2018.
Hvordan hallen skal driftes er foreløpig ikke avgjort, men for å skåne lokale
lag og foreninger mest mulig mener Odde det er gunstig å droppe halleie, og
i stedet benytte seg av ekstra momskompensasjonsmidler.
- Det er skissert at det skal komme inn 750.000 kroner årlig fra lokale lag og
foreninger over seks år. Men dersom vi leier ut hallen gratis, vil dette utløse
fem millioner kroner i ekstra momskompensasjon fra staten, sier Odde og
peker på at 750.000 ganger seks er lik 4,5 millioner kroner.

Splittet
Mens det har vært bred politisk enighet om at kommunen trenger en ny
idrettshall og ﬂere spilleﬂater i årene som kommer, har posisjonspartiene og
opposisjonspartiene i Ørland vært splittet om når hallen bør realiseres.
Opposisjonen ved SV og Ap har fremmet forslag om å utsette bygginga til
2019, uten at de ﬁkk støtte for det.
LES OGSÅ: - Ikke økonomisk forsvarlig å bygge nå
Nå som kommunestyret har fattet vedtak om at prosjektet skal ut på anbud
håper Odde at hele kommunen kan se hvilke muligheter en slik hall fører
med seg.

Fremdeles sau igjen i
utmarka

Rettet opp «ny» asfalt
med enda nyere
asfalt
For under et år siden ﬁkk fylkesvei 715
gjennom Osen sentrum ny asfalt. LES MER

Jobbet for fremmede
ungdommer

- Vi må jobbe sammen for å 互å det til. Dette er ikke en hall bare for fotball og
håndball, men for alle. Derfor kaller jeg det for mulighetenes arena, sier han
entusiastisk.
Mer å lese på Fosna-Folket:

FosnaFolket
11 558 likerklikk

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

Banket gjennom å
legge storhall til
100 millioner
kroner ut på
anbud
Anbefal

Innenfor en
kostnadsramme
på 100 millioner
kroner

Her gir
banksjefen bort
10 millioner
kroner

Del 58 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

1

0 Comments
 Anbefal

1


FosnaFolket

⤤ Share

Login

Beste først

Start diskusjonen ...

Vær den første til å kommentere.

ALSO ON FOSNAFOLKET

Bjugin har fått ny eier

Tre brukte mobilen under kjøring

1 comment • for 6 dager siden•

1 comment • for 6 dager siden•

AvatarFreedom — Fornuftig gjort av
kommunen å selge dette.

Avatarselfa — må gi bot til dere selv også
da for jeg har sett mange ganger att
dere også snakker i mob når dere …

– Vi vil fortsette dialogen

Oddgeir Bruaset med orkanstoff fra
Fosen

3 comments • for 16 dager siden•

Avatarmotibryste — Blir flott å kjør gjennom
ein annen kommune for å komme til
kommunesenteret, eller motsatt. …

1 comment • for 15 dager siden•

Avatarnyhetsseer — pappa har bilder fra
dagene etter orkanen på ørlandet..

✉ Subscribe d Legg Disqus til på din nettside Add Disqus Add

Bjugn-øy til
Ørland?

Se skissene av Ørland Arena:

Slik blir Ørlands
nye storstue

🔒 Personvern

Fremdeles sau
igjen i utmarka

Rettet opp «ny»
asfalt med enda
nyere asfalt

Knust bilrute på
ferjeleiet

– Tungt å få

Overskridelser på Lagde skulpturer

Jobbet for
fremmede
ungdommer

