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Jeg, Anny Fremmerlid, sender inn forslag til kommuneplanen på vegne av en gruppe som idag
teller 74 personer. Vi tar nå initiativet til å få etablert nye tennisbaner i Nes, etter at vi to ganger har
måttet avgi arealene til annet formål i kommunen. Et interimstyre blir etablert på møte nå i august
(30.8.) Interimstyret vil i løpet av 2022 søke Nes tennisklubb innlemmet i Norges tennisforbund. Våre
første baner (3) lå der hvor ishallen på Runni ligger, det andre anlegget (2) lå der hvor Årnes
barmehage nå er plassert. Dette var et baneanlegg som i sin tid fikk tildelt spillemidler, og vi ble lovet
av kommunens representant (Arild Skogholt den gang) at nye arealer som erstatning ikke skulle være
noe problem å finne. Nye baner ble tegnet inn på Campus Nes, som det ikke ble noe av.
Initiativtakere til å re-etablere Nes tennisklubb sender nå inn foralg til ønskede arelaer i prioritert
rekkefølge: Vi ser det som ønskelig og hensiktsmessig at baneanlegget plasseres i nærheten av
Årnes sentrum.
Enten
1) Område ved Høieparken. Anny Fremmerlid har vært i samtale med Ole Jørgen Halvorsen og
forstår at det allerede er gjort noen sonderinger fra deres side. Han stiller seg postitiv til at flere deler
interessen for etablering av nye baner.
Eller
2) Område på Fjuk (som i følge oppl. på Kartverket eies av Nes kommune) hvor den for noen år siden
lå en hoppbakke (tilhørte R&Å?). Dette er et stort friområde som det kunne være svært interessant å
se nærmere på.
Arealet må være stort nok til å romme 2 tennisbaner + 2 padlebaner. Padle er en racketsport som er i
rask vekst, og som allerde er innlemmet i Norges tennisforbund. Se vedlegg med målsatte baner fra
Norges tennisforbund.
Med vennlig hilsen Anny Fremmerlid
Jeg har vedlegg til saken
Vedlegg

Padelbane.pdf
Høringsuttalelse (v. 4) - NES078-1051083
1/2

mal-tennisbaner.pdf
Avsender
Fornavn

Anny

Etternavn

Fremmerlid

Adresse

Bekkefaret 4
Postnr/sted

2150 ÅRNES
Mobil

Telefon

92416141
Telefon arbeid

Epost

fremmerlid@me.com
Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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