Fredrikstad 04.11.15

Trosvik trenger en nærmiljøhall snarest!
Trosvik skole FAU, Trosvik IF og Trosvik lokalsamfunnsutvalg (TLSU) krever at nærmiljøhallen
på Trosvik kommer inn i budsjett 2016 og handlingsplanen for 2016-2019! Vi er glade for at
utbyggingen på Trosvik skole fortsatt ligger inne i planene, men uten en nærmiljøhall vil
skolen, idrettslaget og lokalsamfunnet få et enda dårligere tilbud til fysisk aktivitet. God
psykisk helse er avhengig av aktivisering og sosial tilhørighet. En nærmiljøhall vil kunne
fungere som en integreringsarena og være en god samfunnsøkonomisk investering.
Når Fredrik II videregående skole flyttes mister vi tre gymsaler som i dag er i full bruk.
Trosvik skole har per dags dato 570 elever på en skole bygd for 425 elever, og elevtallet øker
hele tiden. Vi vil ganske snart ha over 600 elever og vi har fortsatt ikke nådd toppen! Skolen
har én gymnastikksal fra 1964 som gir 37 uketimer til kroppsøving (fordelt på tidsrommet
mellom 08.00 og 15.00), behovet per i dag er på ca 60 uketimer. Det betyr at det er en stor
grad av underdekning på antall gymsaltimer ved skolen. I tillegg er det ca 200 barn på SFO
som har stort behov for alternative aktivitetsarenaer og tilbud.
Trosvik IF har i dag 828 medlemmer hvorav 367 barn i aldersgruppen 6-12 år. Klubben gjør
gjennom sin aktivitet en stor innsats for å skape et godt lokalmiljø. Trosvik IF barnegrupper
har i dag et behov på 30 timer hver uke til innetrening gjennom vinteren. De skulle gjerne
hatt flere timer for å kunne starte opp flere aktiviteter i tillegg til dagens tilbud. I tillegg til
Trosvik IF er det også mange andre idrettsforeninger, korps og andre foreninger som trenger
halltid.
Trosvik skole er en sentrumsskole og ligger i et område med mange muligheter, men også
utfordringer. Legger man Levekårsundersøkelsen fra 2014 (utført av Fredrikstadkommune)
til grunn ser vi at Trosvik området (inkludert Trara) har høy andel av lavinntektsfamilier lavt
utdanningsnivå, høy andel av innbyggere med minoritetsbakgrunn og høy andel av
sosialstønadsmottakere. Dette byr på utfordringer og (muligheter) andre bydeler og
områder ikke har. En nærmiljøhall vil være med på å løfte området. Flere kan drive med
aktivitet i sitt nærmiljø, uten å være avhengig av at foreldre må kjøre sine barn like mye som
i dag. Med en nærmiljøhall kan Trosvik/Trara/sentrum tilby mer variert idrett som kan
appellere til flere.
Trosvik FAU, Trosvik IF og TLSU anser en nærmiljøhall for en ideell integreringsarena som
kan bli en møteplass på tvers av alder, bakgrunn, kjønn og kultur. En nærmiljøhall vil kunne
bidra til å gi lokalsamfunnet en samlingsplass, og en kulturarena innbyggerne kan være
stolte av. Det vil gi området et løft i forhold til at det vil være et prioritert sted å bo i, flytte
til, gå på skole og utøve idrett på. Vi ønsker å gjøre innbyggerne i lokalsamfunnet vårt stolte
av sitt nærmiljø.

Det er fra 2016 – 2019 satt av 85 millioner til utbygging av Trosvik skole, det MÅ være
hensiktsmessig å se utbygging av skole og bygging av nærmiljøhall i sammenheng. En
nærmiljøhall bygd med undervisningslokaler for f.eks. 1-3 klasse, samt gode SFO lokaler vil
frigjøre tilsvarende kapasitet på eksisterende skolebygg.
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