Skedsmokorset Kulturforum
Prioritering av oppgaver 2006
Borettslag og velforeninger:
1. "Fjerning" av tungtrafikk gjennom Skedsmokorset fra industrifeltene
langs Trondheimsveien
2. Arbeide for å minske den "regionale" trafikken gjennom Skedsmokorset

Ungdom og aktivitet:
1. Skedsmokorset Kulturforums ungdomsgruppe mener det er uheldig at enkelte
foreninger får mer oppmerksomhet og penger enn andre bare fordi disse foreningene
bedriver aktiviteter som bærer preg av tradisjon og som er ansett som ”vanlige”. Blant
slike foreninger kan idrettsforeninger og kristne foreninger nevnes. Ungdomsgruppa
ønsker at alle foreninger skal motta like mye støtte uavhengig av hva slags aktivitet de
bedriver, men kun basert på medlemstall og aktivitetsnivå.
2. Skedsmokorset Kulturforum skal jobbe for at det blir lettere for ungdom å starte opp
egne foreninger, blant annet ved økt støtte til foreninger drevet av ungdommen selvi
forhold til foreninger drevet av foreldrene til ungdommen. Dette vil bidra til å øke
ungdommens forståelse for demokrati, samt hvor viktig det er å engasjere seg i sitt
eget lokalmiljø. Det bør legges spesiell vekt på oppstartsstøtte i denne sammenheng.
Kulturforum kan også utarbeide brosjyrer om hvordan en kan starte egne foreninger,
spesielt rettet mot ungdom.
3. Jobbe for å få inn flere foreninger i kulturforumet, samt hjelpe til med bygging av
kontaktnettverk.

Humanitære organisasjoner og institusjoner:
1. Ombygging og istandsetting av låvebygningen på Huseby. Låven bygges om og tas i
bruk som kultur-, møte- og ungdomslokaler for lag, foreninger og lokalbefolkning. For
å finansiere utbyggingen på 10-20 mill kroner selges et område for senterutbygging på
ca 20 da på Husebyjordets nordvestlige del, langs Trondheimsvegen. Eksisterende
samfunnshus kan kanskje avhendes og flyttes hit? Det bør være et vilkår fra
foreningslivet på Skedsmokorset at kommunens salgsinntekter på anslagsvis 20-25
mill kroner øremerkes til å sette i stand låven og utvikle en brukspark (se punkt 2) på
den resterende del av jordet. Ambisjonen må videre være at det ikke skal avkreves leie
for bruk av lokalene i låvebygningen til samfunnsnyttige formål. I særlig grad gjelder
dette utleie til ungdomsformål.
2. Parkopparbeidelse. Den resterende del av Husebyjordet, ca 60% av eksisterende areal,
reguleres og opparbeides til park. Dette bør være en brukspark, ingen prydpark, og det
må legges avgjørende vekt på at parken, sammen med det nye senterområdet på
jordets nordvestre del, skal bidra til å binde sammen de sentrale områdene på
Skedsmokorset og skape en naturlig helhet. Vi har forstått at dette er tanker som
harmonerer godt med parkgruppens ideer.
3. Infrastruktur. Skedsmokorset mangler i dag et sentrum, og gruppen mener at forslag 1
og 2 vil bidra til å rette opp dette. Enda bedre måloppnåelse blir det hvis det bygges ut
et system av asfalterte gangveier og underganger som kan lette adkomstmulighetene
for gående, syklende og rullestolbrukere fra boområdene på og nær Skedsmokorset.

Sport og idrett: (Ikke 3 prioriterte saker men opplisting av områder)
•

Foreslår at diskusjon om anlegg og prioritert liste ikke legges til Skedsmokorset Kulturforum.
Enighet om at kontakt om anlegg skal via idrettslag til idrettsråd, ikke via SKF. Sport og
Idrettsgruppen kan fungere som pressgruppe overfor Skedsmo Idrettsråd.

•

Samarbeid ift. ungdom.

•

Det ble stilt spørsmål om hva som er gruppas mandat

•

Idretten og låven.

•

Ungdomskafè på Skedsmo Stadion.

•

Samarbeid om administrative oppgaver?

•

Vedlikehold av anlegg, forslag/idé om etablere et samarbeid/firma som sørger for vedlikehold
av anlegg.

•

Fokus på at Skedsmokorset vekstområde og underdekning av anlegg.

•

Bruke SKF som et forum for å diskutere ulike problemstillinger.

•

Beskrive hvilke konkrete problemer som idrettslagene har.

•

Samarbeid om Idrettens dag på Skedsmokorset

•

Det enkelte idrettslag ønsker å holde fokus på sin særidrett

•

Tenke stort og total idrettspark som samler ulike idretter, se det i sammenheng med
skoleutbygging.

•

Sport- og idrettsgruppen kan være et fora som samles to ganger i året i SKF regi.

•

Flerbrukshall, aktuelle brukere: Skedsmo Håndballklubb, Skedsmo Bryteklubb (garderobefasiliteter), Skedsmo Skiklubb, Strømmen Innebandy, Squash, Bowling, m.m.

•

Idrettene ønsker aktivitet på Husebyjordet – idrettspark.

Musikk og teater:
1. Lokaler til øving – lagring
2. Hjelp til å skaffe sponsorer til annonsering
3. Benytte mail-lister til markedsføring

Andre:
1. Husebymarkedet
2. Bunadstoget m/ arrangement på ettermiddagen 17.mai
3. Registrering av 100 meter skoger på Korset

