Løkken is og aktivitetspark – status
I ekstraordinært årsmøte for Løkken IF den 26.06.2020 ble utarbeidede planer for utbygging av
anlegget på Løkken stadion presentert.
Følgende anlegg ligger i planen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunstisbane på 60 x 30 meter, med takoverbygg på 80 x 40 meter og med flomlys
Ismaskin
Teknisk bygg, med innkjøring av ismaskin
Styrketreningsapparat
Nytt klubbhus med garderobeanlegg, aktivitets-/undervisningsrom
Løpebane med tartandekke (4 baner på 120 meter)
Lengde grop og kulering, samt plass for høydehopp
Sandvolleyballbane
Minigolf
Kunstgress for 7’er og 3’er fotball
Kortbane for skirenn (100 meter)

Realiseres dette, vil det bety en fantastisk utvidelse av aktivitetstilbudet for folk i alle aldre. Anlegget
er tenkt å være åpent slik at det kan brukes av alle. Det vil også kunne legges til rette for organiserte
aktiviteter. Anleggene med tilhørende klubbhus vil fort kunne bli et samlingspunkt for folk i alle
aldre, og fra hele regionen.
Ishockeymiljøet på Hølonda har vært i virksomhet lenge. De har fått frem flere internasjonale
klassespillere. De er positive til prosjektet, og ønsker å bidra til at det etableres hockey aktiviteter på
anlegget.
Priser er innhentet for utbygging av anleggene, og budsjett er utarbeidet med bakgrunn i disse. Det
beregnes en total investeringskostnad på ca. 35 MNOK. 9,3 MNOK av dette kan trolig dekkes av
tippemidler. I tillegg vil merverdiavgiften på til sammen 7,3 MNOK bli tilbakebetalt.
I årsmøtet ble det vedtatt å gå videre med prosjektet. Det er klart at dette er et stort løft for Løkken
IF. Utbyggingen er ikke realiserbar uten at det innhentes eksterne sponsorinntekter, samt at det ytes
betydelig offentlig støtte til prosjektene.
Søknad om støtte fra kommunen er levert. Det er opprettet en god dialog, både med administrativt
og politisk nivå. Prosjektgruppen er også i samtaler med fylkeskommunen. Vi venter i spenning på
den politiske behandlingen av søknaden.
Prosjektgruppa er også godt i gang med å utrede mulighetene for å legge et solcelleanlegg på taket
av isbanen.

