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Interpellasjon i bystyret 27.11.19 omgjort til skriftlig spørsmål om «Midlertidig 

løsning for idretten i Søgne kommune» 

Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 27.11.19 som er blitt omgjort til skriftlig spørsmål:  

«Ærede ordfører, 

Det er nå bestemt at Søgne stadion skal rives tidlig neste år til fordel for utbygging av videregående skole. 

Idrettsanlegget skal flyttes lenger øst. Anlegget inkluderer også klubbhus med garderober som også 

inneholder andre aktiviteter som blant annet SFO. 

Friidretten og fotballen i Søgne vil lide under dette i lang tid før nytt anlegg står klart. Dette vil være svært 

skadelig for de mange som blir berørt av dette. 

Å overføre denne aktiviteten til Kristiansand eller Mandal er ingen god løsning, så mitt spørsmål er: 

Hvordan vil ordfører og idrettsetaten i Kristiansand løse denne saken som berører så mange aktive 

idrettsutøvere i Søgne ? 

Svar:  

Det er mange som er i sving for at anlegget på Tangvall skal bli best mulig for alle som blir berørt av den 

nye skolen på Tangvall. Idrettsenheten er i god dialog med område oppvekst og idrett er tatt med på råd for 

planene og prosessen for utbygging. Det er umulig å flytte et anlegg uten at noen merker det, men 

rekkefølge og prosess vil ta så mye hensyn som mulig. Alle detaljer er ikke på plass, men lidelsene 

interpellanten profeterer vil forhåpentlig ikke oppstå. Det vil bli tatt hensyn til idrett ved plassering av 

byggerigg og rekkefølgen vil forsøke å redusere tiden friidrettsbanen er utilgjengelig til noen måneder og 

ikke over lang tid. Klubbene som benytter anlegget i Søgne vil holdes løpende orientert. 

Med vennlig hilsen 
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