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Behovsanalyse – Nye Myr flerbrukshus 

 

Vågstranda Idrettslag organiserer en rekke idretter og aktiviteter. Dette er blant annet Fotball (6 lag i 

2016), allidrett, ski, turgruppe, lysløypeanlegg, friidrett med mer. Idrettslaget har de senere årene 

lagt ned mange dugnadstimer, penger og innsats i blant annet ny tråkkemaskin og ny garasje på Myr 

Høsten 2016 var det satt av penger og dugnadstid for vedlikehold av det gamle idrettshuset på Myr. 

Når jobben ble igangsatt den 10. september 2016 ble det oppdaget alvorlige skader på alle vegger, 

omfattende skader i kjeller og tak som vil kreve omfattende vedlikeholdsarbeid de kommende årene. 

Kostnadene ved å restaurere det gamle bygget vil bli ekstremt høye. I forbindelse med dette har 

styret gått i gang med planer om å rive det gamle huset og bygge nytt hus som er mer tilpasset 

dagens standard og behov for idrettslaget. 

Et nytt hus bør inneholde 2 toalett med 2 dusjer hver, HC tilpasset, bodplass, kontor, kjøkken og sal. 

Huset skal kunne huse våpenskap for skytterlaget, kafeteria/sal som brukes ved lysløyperenn og 

skidager med tilknyttet kjøkken og kioskluke. Bodplass for idrettslaget sitt utstyr må på plass, kontor 

for administrativ jobbing. 

Dagens hus er eneste lokaler Vågstranda idrettslag har og vi er helt avhengige av bygget. Idrettslaget 

har og planlegger omfattende opprustning av lysløype og øvrige skiløyper som er tilknyttet bygget. Vi 

ser også for oss å gruse opp lysløypen for at den skal kunne holde bedre på snøen, men også fungere 

som en sykkelbane på sommerhalvåret. Det er essensielt at vi da har et flerbrukshus med toaletter, 

dusj, bodplass, kjøkken og serveringsplass slik at de som er i aktivitet enten sommer eller vinter har 

mulighet til å dusje, få seg en kaffe eller lignende. 

Et nytt bygg vil også kunne benyttes til møter, sesongavslutninger, temakvelder, utleie til f.eks 

bursdager, dåp, konfirmasjon etc. 

Vågstranda Idrettslag har mye gamle bilder, pokaler, bøker, permer, utstyr og lignende liggende i 

gammelt bygg, på skolen og i bod ved skolen. Vi ser for oss å få samlet dette i nytt bygg også. 
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