Sak 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune
Innspill til Investeringsbudsjett 2017 fra Åsen Bygdeforum v/Guri Skjesol, leder
Sitat: Omprioritering av midler til allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i kommunen, ut fra
«Hvordan er de gode uteområdene fordelt i kommunen? Finnes det sosiale forskjeller i hvordan
aktivitet i friluft utøves? Hvordan skal det løses?»
Hammervatnet friluftsområde for funksjonshemmede ved Håmmårsbukta i Åsen.
Vi søker på lik linje med Holsandbukta i Skogn om midler til oppgradering av friluftsområdet ved
Håmmårsbukta. Flytebrygge ca. kr 25 000, Toaletthus ukjent sum.
Åsen Bygdeforum mener at oppgradering Hammervatnet friluftsområde også er et viktig
uteområde for Levanger og nærområdet i Åsen. Det er ikke bare ved godværsdager det brukes,
men også et daglig turmål for skole, barnehager, lag og foreninger, også mange turister stopper.
Det er skiltet fra E6.
Området trenger vedlikehold etter mange års slitasje De første 20 årene var det en fin flytebrygge
som var ordnet for handicappede, den var laget slik at båten sto stødig i mellom to flytebrygger og
det var en hydraulisk heis slik at handicappede kom lett ut og inn av båten, denne bryggen ble
laget av isopor som flytemateriale og isopor varer ikke evig.
Fakta om område:
Det ble ferdig og åpnet i 1990 av
Hoplavassdraget grunneierlag,
Det ble skaffet midler fra Levanger
kommune, Fylkes friluftsnemnd, Levanger
helse og Kulturkontor, Sosialkontoret.

Toaletthuset må fornyes, taket er råttent og veggene har
begynt å få råteskader, toalettet har også fått
vannlekkasje slik at septiktanken må tømmes oftere.
Drift:
Åsen Bygdeforum koster vedlikehold med plenklipping.
Hoplavassdraget betaler leie av området.

Åsen Rotary tar den store vårrengjøringen på dugnad.
Levanger kommune tar seg av tømming av septikken.
Ellers er eiere av området flinke til å holde det rent og ryddig.
Åsen 16.09. 2016
På vegne av lag og foreninger, Åsen Bygdeforum v/ Guri Skjesol, leder.

