Idrett og kultur i Ringsaker
Ringsaklista vil lage en plan med konkrete målsettinger for å bedre rammevilkårene for idretts- og
kulturlivet i Ringsaker. Det er viktig at vi har lokalpolitikere og et flertall i kommunestyret som evner
å sette dagsorden på hva vi har som visjon og mål for å tilrettelegge gode vilkår for lag og foreninger
innen idrett og kultur i alle deler av kommunen. Vi ønsker dialog med lag og foreninger, kulturråd og
idrettsråd om disse tingene, men vil allerede nå nevne noen konkrete saker Ringsaklista med
entusiasme kommer til å arbeide for i de kommende årene med hjelp av din stemme på valgdagen:
Ringsaklista vil arbeide for at idrettslag og foreninger skal kunne bruke kommunale idrettshaller og
kulturbygg gratis til trening/øving uten å måtte betale timepris. Dette vil gi idretts- og kulturlivet i
hele Ringsaker et kjempeløft slik at inntjente dugnadspenger kan benyttes på mer fornuftig vis til
drift av egne anlegg og aktivitet for barn og unge i stedet for å betale en meningsløs leie til
kommunen. Slik bidrar Ringsaklista til å skape entusiasme og verdsette alle frivillige sine viktige
bidrag i hele vår kommune!
Ringsaklista vil arbeide for at kommunen overtar hele Kulturhuset i Moelv inkludert den delen som i
dag benyttes som asylmottak. Tanken er at hele huset skal tas i bruk som felles øvingslokale og
myldreplass for barn/ungdom/voksne, lag og foreninger. På samme måte vil vi arbeide for at
Teatersalen i Brumunddal utvides tilstrekkelig med øvingsrom og lagerrom slik at vi får et fullverdig
kulturbygg til felles glede i begge våre byer. Slik skaper vi tilrettelagte fellesskapsarenaer for
kulturlivet, og danner grunnlaget for gode vekstvilkår for kulturlivet i kommunen vår!
Ringsaklista vil arbeide for at alle forsamlingslokaler i bygdene får en rettmessig andel av midler i
støtte slik at vi sikrer fortsatt levende fellesskapsarenaer til glede for befolkningen og kulturlivet i alle
deler av Ringsaker.
Ringsaklista vil arbeide videre med målsetting om at det skal etableres likeverdig tilbud med
flerbrukshall i alle ungdomsskolekretsene.
En stemme til Ringsaklista vil gjøre at vi sammen kan arbeide aktivt og få flertall for disse og andre
viktige saker for idretten og kulturlivet etter valget.
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