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Høringsinnspill fra Gomnesfeltet Velforening 

Vi i Gomnesfeltet Velforening har over tid samarbeidet godt med Hole Kommune om 

utvikling av lekeplassen i byggefeltet. Der hvor det tidligere lå en gammel tennisbane er det nå anlagt 

en ballbinge; til stor glede for barn, unge og voksne på Røyse. Anlegget er planlagt og oppført på 

dugnad. I høst er det lagt ned utallige dugnadstimer i etablering og montering av bingen. Anlegget 

engasjerer barn og unge på feltet og er et viktig bidrag i et folkehelseperspektiv. Vi har over en to-års 

periode samarbeidet godt med eiendom, plan og byggesak i kommunen, og ikke minst tjenesteleder 

for kultur og idrett. Vi takker virkelig for god støtte og gode råd i prosessen.  

Nå står det en nesten ferdig ballbingen som brukes når det er lys og forhold til det. Det 

oppleves som et meget moderne og støysvakt anlegg, og har virkelig pyntet opp området. 

Finansieringen av anlegget er sikret gjennom støtte fra følgende: 

Sparebankstiftelsen Ringerike og Hadeland: 250.000 kr + 50.000 kr (til lys) 

Skue sparebank, avd. Hønefoss: 25.000 kr 

Spillemidler: 300.000 kr.  

Dette tilnærmet fullfinansierer prosjektet, vellet må bidra noe med utgifter til elektriker. 

Inntil nå har ikke kommunen bidratt utenom å fortsatt stille tomten til disposisjon. Vi har tre 

spørsmål vi trenger avklaring på, og håper at kommunen kan bidra nå og i fremtiden.  

1. Vi søkte byggetillatelse og dette ble godkjent. Da vi sendte søknaden ba vi om fritak fra 

byggesaksgebyret på 4000 kroner. Gebyret er betalt. Vi er en frivillig organisasjon som ønsker 

å bidra til økt trivsel på feltet – og Røyse for øvrig – for barn og unge. Midlene vi har søkt om 

og fått innvilget ønsker vi ene og alene skal gå inn i prosjektet, og ber om at 

byggesaksgebyret refunderes eller at kommunen støtter oss med 4000 kroner. Dette kan 

være helt avgjørende for om prosjektet går i null eller noe i minus.  

2. Etter at vi fikk godkjent byggesøknad ble vi anbefalt å felle inn lys i veggene på innsiden av 

bingen – 80 cm opp på veggen – med lamper som kun lyser ned på gressmatta. Det er LED-

lamper som bruker minimalt med strøm (10 x 36W). Elementene i ballbingen er 25 cm dype 

og fylt med sand. Kablene har blitt lagt inni disse elementene. Vi var avhengig å legge opp 

dette i høst, for å få lukket elementene før vinteren. Lamper er nå ferdig koblet og montert i 

veggene med støpsel. Nå kobler vi lyset med skjøteledning til nærliggende boliger.  

Vi ønsker å hente strøm fra gatebelysningen med en «timer» på veggen av bingen. Da kan vi 

skru på lyset når det mørkt, spesielt vinterstid, og det skrus automatisk av etter bruk. Det vil 

kun være i bruk når det er aktivitet i bingen. Vi ber om lov til koble oss på gatebelysningen, 

hvor velforeningen tar kostnaden på monteringen og kommunen tar de løpende 

strømutgiftene. 

3. I ballbingen kan det anlegges is på vinteren. Vi har hatt skøyteis på tennisbanen to av de tre 

siste årene. P. t. vannes det med private hageslanger. Dette tar både tid og vil koste penger 

for hver enkelt husstand om vi skal fortsette på denne måten. Det er en brannkum i Fritjof 

Frøknesvei som vi ønsker å koble oss på. Vi vet at brannkummer brukes for å lage skøyteis 

andre steder i kommunen, både ved kommunale anlegg og i andre byggefelt. Vi ønsker en 

tillatelse til å bruke brannkummen i Fritjof Frøknesvei for å effektivt lage skøyteis på 

kunstgressbanen. Beboere på feltet stiller gjerne opp for kursing og opplæring om det skal til.   

 

 



04.12.2020 

Innfrielse av disse tre punktene vil bidra til økt aktivitet for alle gjennom hele året. 

Vi håper på positive svar.  

 

 

På vegne av Gomnesfeltet Velforening 

 

Sverre Pay Aasen 


