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NYTT KULTURHUS I ÅSANE  

 

Åsane kulturråd beklager sterkt at Byrådet i forslaget til budsjett for 2009 og økonomiplan for 2009 – 2012 skyver 

realisering av nytt kulturhus i Åsane ytterligere ut i tid. I 2006 gav kulturbyråd Henning Warloe det første løfte om at 

nytt kulturhus i Åsane skulle realiseres i 2010. Seinere ble dette fulgt opp med konkrete vedtak i kommunens 

kulturarenaplan og budsjetter. Ved budsjettbehandlingen for 2008 ble prosjektet skjøvet to år ut i tid og nå ytterligere 

ett år. Den stadige utsettelsen av kulturhusplanene i Åsane harmonerer ikke med Bystyrets tidligere vedtatte planer og 

uttalte ambisjoner om satsing på amatørkulturen og frivilligheten.  

Byrådets forventning er nå at nytt kulturhus i Åsane skal realiseres ved hjelp av private investorer og at kommunen 

blir leietaker. Denne realiteten burde etter vår mening tilsi at prosjektet kunne forseres og ikke treneres. Når 

kommunen ikke lenger skal avsette investeringsmidler burde man i stedet sørge for at bygging av kulturhuset kommer 

i gang så fort som mulig.  

Åsane Kulturråd mener at prosjektering av nytt kulturhus i Åsane bør komme i gang så snart reguleringsplanen for 

sentrale deler av Åsane er vedtatt. Vi forventer at reguleringsplanen vil komme til behandling i 2009, og alle signaler 

tyder på at kulturhus vil være innlemmet i denne planen. Målet må være at nytt kulturhus i Åsane skal åpnes i 2012. 

Videre ser vi behovet for at bystyret avsetter vesentlig mer midler til inventar og utstyr, enn det som Byrådet foreslår 

nå. Skal vi ha muligheter for å få det kulturhuset som det frivillige kulturlivet i Åsane har lagt planer for gjennom det 

arbeidet som Kulturhuskomiteen har gjort, og som ble presentert i egen utredning i 2007, bør det avsettes minimum 

20 mill for økonomiperioden 2009 – 2012. Til slutt ber vi om at Kulturbyråden snarest oppnevner en plan og 

prosjekteringsgruppe for det videre arbeidet med kulturhusprosjektet i Åsane. I denne gruppen forventer vi at det 

frivillige kulturlivet i Åsane blir representert.  

 

 


