18. janúar 2017 kl 20.00
Fundur hluta aðalstjórnar Vestra með forsvarsmönnum knattspyrnudeildar og áhugamanna um
knattspyrnuhús, haldinn í Vallarhúsinu á Torfnesi.
Mættir eru; Hjalti Karlsson, Guðfinna Hreiðarsdóttir, Sigurður Jón Hreinsson, Jóhann Birkir Helgason,
Gísli Jón Hjaltason, Jónas Sigursteinsson, Kristján Kristjánsson, Jón Hálfdán Pétursson, Halldór
Magnússon og Svavar Þór Guðmundsson.
Málin viðruð.
Svavar tók fyrstur til máls og stórefaðist um að undanfarið hefði verið hægt að nota upphitaðann
fótboltavöll. Selfyssingar eru að gefast upp á því sem dæmi. Og eins og veðráttan hefur verið hefði ekki
verið hægt að vera úti með yngri flokkana, 3ja flokk og yngri.
Hjalti rifjaði upp fund með Gísla bæjarstjóra. Mögulega væri hægt að nýta yfirfallsvatn frá
vatnsveituhúsinu og virkja það til að kynda upphitaðann völl. Engu að síður væri heppilegast að skoða
skipulagsmál á svæðinu, áður en framkvæmdir hefjast.
Jóhann Birkir telur að það sé alveg óhætt að ýta alfarið út af borðinu, að vera með upphitaðann
fótboltavöll. Talsverð umræða um rekstrarkostnað og reynslu annara af því að vera með upphitaða
velli. Samhljómur á fundinum um að um að senda skýr skilaboð til bæjarins um að upphitun komi ekki
til með að nýtast með þeim hætti að það réttlæti slíka fjárfestingu.
Í framhaldi af þessu, er rætt um hvort að grasvöllurinn sé ónýtur eða mögulega vel nothæfur. Sumir
fundarmenn eru þeirrar skoðunar að grasvöllurinn sé vel nothæfur og þoli alveg meiri notkun en leyfð
hefur verið. Gróft samantekið er það almenn skoðun fundarmanna að hús sé mun mikilvægara en nýtt
gervigras á keppnisvöllinn. Vel megi áfram nota núverandi grasvöll í einhvern tíma ef velja má/þarf
milli tveggja möguleika.
Velt fyrir sér hvaða fjárhæðir fótboltinn gæti hugsanlega komið með inn í framkvæmdina til að hjálpa
til við að fara frekar í húsbyggingu en uppfærslu á knattspyrnuvelli. Nokkuð víst verður að teljast að
KSÍ muni koma með pening á bilinu 30 til 40 milljónir í húsbyggingu. Þá er jafnframt búið að ræða við
ýmsa aðila um vinnuframlag sem og flutning á byggingarefni. Samtals gætu það verið upphæðir sem
eru ekki undir 60 milljónum.
Einhvað rætt um ólíkar útfærslur á skipulagi svæðisins. Í því sambandi má nefna að núverandi
æfingarvöllur er ca 8 m of mjór og 5 m of stuttur til að geta talist löglegur keppnisvöllur. Ákvörðun
fundarritara að bóka ekki skoðanir einstakra fundarmanna um að einstakar hugmyndir séu
óframkvæmanlegt, verri eða betri en einhverjar aðrar.
Þá er rætt hvaða verkefni kunni að vera næst í stöðunni. Skipulags- og mannvirkjanefnd Ísafjaðrarbæjar
mun taka málið fyrir og kanna með hvaða hætti megi best koma fyrir húsi á Torfnessvæðinu eða hvort
að það rúmist þar yfirleitt. Ákveðið að fulltrúar stjórnar og knattspyrnudeildar Vestra leitist eftir fundi
með bæjarstjóra og oddvita meirihlutans um hvaða sýn fundurinn hafi á framkvæmdum og
framkvæmdaröð á Torfnesi.
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