HIL Veterangruppa

Veterankafé 19. februar 2018 - referat
Kveldens møte dreiet seg i all hovedsak om de store forandringer som skal skje på Elvetangen i forbindelse med den omstridte, men vedtatte nybygging, der hovedlagets formann Per Ole Thorsen ga en
grundig orientering om situasjonen. Før han tok ordet ble imidlertid det hele åpnet på vanlig måte
med velkomstord og åpningssang. «Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski osv.» passet utmerket
til vær og føre. Takket være Svein B.`s velvilje kunne sekretæren denne gang lese papirutgaven av
forrige møtereferat, noe som gikk greit. Den inneholdt også noen betraktninger om snø, og de kan
være nokså forskjellige: «Her nord er langrenn livets rytme» (Thor Gotaas). «Jeg liker ikke sne. Jeg
pines ved synet av den, og min fornuft skjønner intet annet av den enn dens evige og naturstridige
idioti» (Knut Hamsun).
Kveldens verter Bjørg og Berit – nylig innflyttet i Blomsterbakken 2 – hadde sjarmert ledelsen i
Block-Watne og hadde med to nydelige kaker som gave derfra. En lun mumling som kjennetegner en
vellykket kaffekos spredte seg, og det var ekstra hyggelig at hovedleder Per Ole også tok del i dette,
både før og etter sitt innlegg. Han understreket at det forslag som foreligger ikke endelig er vedtatt og
at det skiller seg fra det som de i utgangspunktet skulle arbeide videre med. Likevel mente han at laget ville være best tjent med at han selv overfor kommunen inntok en strengt saklig holdning til den
videre prosess der han kun ville fremme HILs interesser og ikke ha noen meninger om det skolefaglige ved utformingen av anlegget. Et naturlig krav fra HIL er at de i utgangspunktet ikke skal miste
areal ute eller inne og at laget ikke skal lide økonomisk. Kommunen har forståelse for dette og for at
juridisk bistand engasjeres ifm. eventuell økonomisk eller annen kompensasjon til Hakadal IL. Det er
tross alt begrenset hva man i det hele tatt får til på et begrenset og flomutsatt område. En betydelig
form for sambruk av både ute- og innearealer blir nødvendig, og det krever selvsagt god planlegging!
Positivt er det at svømmehall med både 25- og 12-m. bassenger er planlagt og at det forøvrig blir
allsidige treningsmuligheter innendørs. HILs uteareal vil imidlertid bli en god del redusert (ca. 4 dekar) – selv om det er inntegnet flere - men mindre - baner enn i dag. Friidrett blir sterkt redusert, for å
si det mildt.
Det ble en del diskusjon om trafikkavviklingen og om aktivitetsmuligheter i anleggsperioden. Sikkert
er det at det første blir et kostnadssluk av dimensjoner dersom alt skal fungere trygt og smidig. Varpe
IL har stilt seg imøtekommende i en overgangsperiode – så langt det er mulig. Per Ole fikk applaus
for sin saklige og grundige orientering. Gruppa ønsker ham velkommen igjen! Gevinsttrekningen
gikk som alltid greit, og innimellom fikk også Signy tid til å takke for oppmerksomheten ved rundingen av sin milepæl. Dermed var en givende stund til ende, og vi ønsket hverandre god natt og på
gjensyn 5.mars – i årets første vårmåned.
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