Medlemskommuner
Deres ref: Rådmannen

Vår ref Oddvin Øvernes

Dato: 20.juli 2021

FRILUFTSHUSET VEST – SØKNAD OM TILSKUDD FRA
MEDLEMSKOMMUNENE.
Friluftsrådet Vest arbeider med å planlegge/prosjektere Friluftshuset Vest som skal bygges på
Lindøy friluftsområde på Karmøy i samsvar med vedtaket fra vårt årsmøte. Friluftsrådet har
engasjert Omega A/S og Holon A/S i arbeidet med detaljplanlegging og utarbeidelse av et
kostnadsoverslag av prosjektet.
Kostnaden på bygget er på kr 34 millioner inkl påkobling kommunalt ledningsnett.
Styret vil legge fram et forslag om bygging for et ekstraordinært årsmøte, når det foreligger en
forsvarlig finansieringsplan for bygging av Friluftshuset Vest.
Det legges opp til en finansieringsplan med bidrag fra våre eierkommuner, fylkeskommuner,
og private sponsorer som Sparebankstiftelsen SR-bank, Haugesund Sparebank og Åkra og
Skudenes Sparebank.
Karmøy kommune som er grunneier og vertskommune vil bli bedt om å bidra med et større
bidrag enn de øvrige medlemskommunene.
Etableringen av Friluftshuset Vest vil styrke vårt viktige arbeid med å skape gode
friluftslivsområder som er viktig for aktivitet, naturopplevelser i en region med 13 kommuner
med en variert og flott natur med rike friluftsmuligheter. Friluftsrådet utfører et viktig
samfunnsoppdrag for våre medlemskommuner og regionen, med å sikre, tilrettelegge og
forvalte regionale friluftsområder, og arrangere aktivitetstiltak for barn og unge gjennom
basecamp, friluftsskoler m.fl.
«Tarpe Diem» som Holon A/S har kalt sitt forslag, har til fulle innfridd de ønsker og behov
som Friluftsrådet har beskrevet i invitasjonen til arkitektkonkurransen.
I 2023 vil Friluftsrådet Vest markere sitt 40 års jubileum og da må vi kunne feire dette i
eget hus på Lindøy i sammen med våre medlemskommuner og andre gjester.
Vi vil med dette be våre medlemskommuner bidra med minimum 1 års
medlemskontingent som tilskudd til Friluftshuset Vest.
Med vennlig hilsen
Friluftsrådet Vest
Nils Stråtveit (s)
Styreleder
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Daglig leder
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Friluftsrådet VEST er et interkommunalt organ for 13 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Vi arbeider for å
fremme friluftslivet gjennom informasjonsarbeid, kurs, planarbeid, sikring, tilrettelegging og drift av 116 friluftslivsområder

