Kort orientering om status utbygging i Teie Idrettspark
Det er på sin plass å komme med en liten oppdatering om utbyggingsprosjektet i Teie Idrettspark. Arbeidsgruppa har
jobbet mye etter sommeren med å komme i gang med utbyggingen og rehabiliteringen av idrettsparken. Årsmøtet
gjorde som kjent en beslutning i mai om å starte arbeidet (i hovedtrekk) med
1) rehabilitering av Teie KG1 Nøtterøy Elektriske banen
2) ombygging av Teie Xpert Installasjon banen fra gress til kunstgress
a. herunder se på muligheter for løpebane, aktivitetsområde, sykkel mm.
3) forberede prosess vedr. bygging av nytt klubbhus på ny plassering
Før sommeren ble det sendt ut invitasjon til 4 ulike entreprenører for å utføre prosjektene. Alle 4 entreprenører fikk
tilsendt samme informasjon og underlagsmateriell. Etter å ha gjennomført befaring, møter, referansesjekker,
tilbudsgjennomgang mm., gjorde arbeidsgruppa en innstilling til Teie IF hovedstyre om å få starte dialog vedr. kontrakt
og leveranse med Kjeldaas AS. Kjeldaas AS en solid aktør, som har god økonomi og ikke minst har levert mange
idrettsanlegg. Dere kan lese om entreprenøren her; https://kjeldaas-as.no/tjenester/idrettsanlegg/

Status pr. 25.09.:
Vi jobber med å få revidert tilbud fra entreprenør basert på klubbens ønsker, krav og behov. Denne revisjonen skal
ende opp i en kontrakt som signeres før oppstart.
Søknadsprosesser mot kommunen er igangsatt, både for rehab av Teie KG1 Nøtterøy Elektriske samt ombygging av Teie
Xpert Installasjon banen. Søknadsprosesser vedr. spillemidler og kompensasjon av merverdiavgift er i gang – frist
allerede 15. oktober for innlevering til kommunen.Det er etablert dialog med kommunen, bl.a. byggesak, idrett, plan og
eiendom.
Det etableres en egen «gresskomite», bestående av spillere/trenere og styret hva gjelder valg av type gress.
Arbeidsgruppa er nå inne i en relativt intensiv periode for å få på plass «alt til riktig tid». Målsettingen er at arbeidet
med rehabilitering av Teie KG1 Nøtterøy Elektriske banen, skal starte senest 04. november. Det planlegges at KG1
ferdigstilles så snart som mulig, selvfølgelig avhengig av vær, vind, temperatur osv. og at hele ombyggingen (både KG1
og «gamle gress») skal være ferdig og klar til bruk senest medio mai 2020.

Hva betyr dette for spillere og trenere?
For klubbens spillere og trenere må vi være klar over at inneværende vinter blir en krevende sesong hva gjelder
banekapasitet. Det oppfordres til alternative treninger, enkelte treninger vil måtte foregå på andre baner og enkelte
treninger må kanskje utføres på andre tidspunkt enn hva som har vært normalt. Dette ber vi om forståelse for, da vi er i
en særdeles utfordrende situasjon vedr. baner det kommende halvåret. Fotballstyret arbeider med planlegging av
treningstider og bruk av eksterne baner, og har gjennom dialog med Tømmerholt og Husøy fått klarsignal for å leie de
to klubbenes baner i tiden KG1 er under arbeid. Det er også en dialog med NIF rundt mulighet for leie av banetid hvis
ledig.
Etter dette vil nytt oppsett ta utgangspunkt i bruk av Teigarbanen, KG2, Tømmerholtbanen og Husøybanen.
Informasjon vil bli distribuert ut så snart dette er klart. Når anleggsperioden startes, vil områdene bli gjerdet inn og
sikret slik at alle skal ha trygge områder å ferdes i og gjennom.

Hva trenger vi hjelp til av medlemmer, trenere og foreldre?
Det vil bli innkalt til enkelte dugnader i forbindelse med etablering av nye baner. Dette vil være enkle dugnader som
f.eks. legging av isolasjon, riving av gamle gjerder, kutting av trær, generell rydding, fjerning av reklameplakater osv.
Dugnad sparer klubben for mye penger, og vil beregnes inn som grunnlag for kompensasjon for merverdiavgift. Dersom
en eller flere ønsker å bidra med organisering av dugnad, vil vi være svært takknemlig for det. Ta kontakt med
arbeidsgruppa om du kan bidra.
Vi ber alle om å stille opp når det blir innkalt til dugnad!
Arbeidsgruppa for utbyggingen består av
Marte Bjanger, e-post mbj@teie.no
Jan Tore Dilling, e-post jtd@teie.no
Roger Nilsen, e-post rni@teie.no

Vi gleder oss til ett nytt og moderne anlegg i mai 2020!

