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Status ny idrettshall 

Sandnessjøen Idrettslag (SIL) har over flere år signalisert et stort behov for økt hallkapasitet i 
Sandnessjøen. SIL har rundt 850 medlemmer og er Alstahaug kommunes største 
organisasjon, og har satt ned en egen prosjektgruppe sammen med andre lag i Alstahaug for 
å se på ulike løsninger for å sikre våre medlemmer en økt kapasitet og muligheter for mer 
treningstid. 

SIL er svært fornød med at Alstahaug kommune i godt samarbeid med Alstahaug idrettsråd 
har prioritert arbeidet med plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019 – 2023. Planen 
understreker behovet for å tilrettelegge for større hallkapasitet. I planen heter det for øvrig: 

Organisert idrett  

Det skal jobbes for økt anleggskapasitet for at lag og foreninger skal kunne drive 
sin aktivitet.   

Resultatmål:   

 Ny spilleflate / idrettshall  
 Administrative ressurser i kommunen settes av til å utarbeide en oversikt 

over eksisterende kommunale arealer som kan være tilgjengelige for 
bruk av idrettslag.  

 Etablere arealer til spesialrom som eksempelvis dansesal, spilleflate, 
styrkerom, 

Vi registrerer med tilfredshet at det er samtaler med Nordland Fylkeskommune, og at 
fylkeskommunen har et uttalt ønske om å legge til rette et samarbeid om utbygging av ny 
hall ved Stamneshallen. SIL vil understreke at vi er svært tilfreds med dette arbeidet, og at 
SIL har presentert våre innspill til Fylkestinget under samlingen i Mo I Rana i juni 2019.  

I den forbindelse ønsker SIL at Alstahaug kommune klargjør status for videre arbeid med ny 
hall i Sandnessjøen, og at dette legges inn som en del av budsjett og økonomiplan 2020 – 
2024. For å komme videre med et hallprosjekt forutsetter dette en kommunal 
medfinansiering, som er med på å løse ut eventuelle tippemidler, sponsormidler og et 
fylkeskommunalt tilskudd. 

 



Håper på et snarlig og positivt svar.  

 

Med vennlig hilsen 

Bård Anders Langø 

Styreleder Sandnessjøen Idrettslag 

 

kopi: Kultursjef Odd Arnold Skogsholm 


