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Ja til nye Sandnes stadion
Onsdag var Sandnes Ulf et steg nærmere ny stadion da
utvalg for byutvikling ga et enstemmig ja til
stadionplanene.
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gikk ikke
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Naboer er
bekymret:  Fiks
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Leiv Rune Mjølsnes (H)
mente at Ulf Sandnes
virkelig fortjente ny
fotballstadion, men la
ikke skjul på at han var
bekymret for området
rundt stadion.
- Vi må ikke glemme at det finnes en del motstand
mot disse planene. Nå gjelder det å sikre at den
nye stadion blir mest mulig skånsom for
naturområde slik at dette ikke går ut over alle dem
som ikke driver med organisert idrett. Det er viktig
at dette forankres i bydelen, sa Mjølsnes
Ragnvald Erga (Ap) var mest bekymret for om
skoler og barnehager i området hadde blitt hørt.

Problematiserte plassering
Bjørg Riska Josefsen (KrF) lurte på hvem som
skulle betale for herligheten.
- Dette ser stort ut og det ser dyrt ut. Hvem skal
drifte dette økonomisk? Og hvilken klemme kan

kommunen komme i her, spurte hun.
Solveig M. Borgersen (Frp) argumenterte med at
det blir et anlegg som også mange unge får glede
av.
Også Elin Synnøve Andersen (Ap) problematiserte
plasseringen.
- Hvilke vurderinger er gjort med tanke på
plassering og hva blir gjort for å ivareta
grøntområde, undret hun.
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Hva mener du om Nye Sandnes stadion?

Tross debatt, planene for ny stadion ble
enstemmig vedtatt og sendes nå ut på høring.
Anlegget til 140 millioner kroner får kunstgras,
plass til 7900 tilskuere og skal brukes til mange
andre aktiviteter enn klubbens A-lag.
Arenaen blir liggende vest for kunstgrasbanen
langs Ormaskogen i Sandnes Idrettspark etter at
Fylkesmannen frafalt sin opprinnelige innsigelse
til plassering.
I utgangspunktet startet Sandnes Ulf med et
prosjekt til en kostnad av rundt 200 millioner
kroner.

Det er senere nedjustert til 140 millioner kroner,
og slik byggekost er i dag, kan anlegget bli enda
noen millioner rimeligere.
Klubben har allerede fått tilsagn om 40 millioner
kroner på visse vilkår fra Sandnes kommune.

Byggestart i 2017
Går alt etter planen, vil klubben sitte igjen med et
lån på 75 millioner kroner når fotballarenaen er
ferdig.
Det forutsetter at en arenasponsor er villig til å
betale 25 millioner kroner over en periode på ti år.
Dessuten forutsetter det at klubben får leid ut
store arealer i stadionkroppen. Akkurat det ser ut
til å løse seg.
Flere privatskoler ønsker plass, grunnskole og
videregående skole, dessuten er klubben forespurt
om lokaler til privat barnehage.
Tom Rune Espedal, daglig leder i Sandnes Ulf,
trodde på nytt stadionanlegg innen seriestart i
2018 da klubben vurderte Varatun for fire år
siden. Fortsatt håper han på 2018, men det
forutsetter byggestart tidlig i 2017.
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Privatskole inn i nye Sandnes stadion

Sandnes Ulf gir full gass med 40 millioner
Legg kunstgress, selg navnet, men bruk pengene
på det sportslige.
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