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Få kunstgressbane på agendaen! 05.03.2011

Kan den bli en fristende, grønn kunstgressbane? (Foto: Ola Matti Mathisen)
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-En fristende, grønn kunstgressbane full av aktive barn og voksne ville 
være et klart signal om at Uskedalen er en bygd i utvikling.
Det skriver Marius Mathisen i denne ytringen.
Han er bosatt i Bergen, men ferierer ofte i Uskedalen og er sterkt engasjert i fotballen.
Mathisens innlegg følger her:
 

 
”Med jevne mellomrom er jeg så heldig å få besøke denne vakre bygda, Uskedalen.

Nå med Vertshuset i boks er det lett å konstatere at de viktigste servicetilbudene er på plass i bygda.
Men en ting lurer jeg ofte på: Hva er tanken med idrettsplassen som ligger sentralt til i Uskedalen? 
Så vidt jeg kan se er bruken av 'fotballbanen' fraværende. Hvorfor er det slik? 

 
Den mest opplagte grunnen må være banens tilstand. Jeg har fått opplyst at plassen i perioder benyttes som
parkering for Aktivitetshuset, noe den bærer sterkt preg av. Hvis ønsket for plassen er å prioritere parkering foran
fysisk aktivitet, kan man trygt slå fast at strategien er vellykket.
Jeg stiller allikevel spørsmål med denne prioriteringen. Med sin sentrale beliggenhet burde plassen yre av liv, og
jeg undrer meg om ikke dette burdevære en fanesak for Uskedalen Utvikling. 

 
Med daglig tilhold i Bergen ser jeg med glede på opprustningen av idrettsanleggene rundt i byen. Det er enkelt å
slå fast at legging av kunstgress er en svært viktig faktor i den økte aktiviteten på idrettsanleggene i Bergen
kommune. Jeg tror man kan få den samme effekten her.

Jeg håper det finnes vilje i bygda for å utrede muligheten for å utvikle denne plassen til det smykket den har
muligheten til å være.
Kostnadene rundt et slikt anlegg vil være en svært god investering for bygda, for Uskedalen idrettslag og ikke
minst som et positivt samlingssted for bygdas unge. Slik idrettsplassen fremstår nå er den, i min mening, ingen
god reklame for Uskedalen. 

 
En fristende, grønn kunstgressbane full av aktive barn og voksne ville være et klart signal om at dette er en bygd
i utvikling.
Jeg håper at Uskedalen Utvikling kan få idrettsplassen på agendaen for dette vil uten tvil være et stort løft for
denne bygda som vi alle er glade i!”

 
 

'...burde yre av liv' (Foto: Ola Matti Mathisen)
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