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Likelydende brev til 

Hans-Petter Aasen (SP)  hpaasen@online.no,  Runar Johansen (H) runar.johansen1@gmail.com, Kirsten 

Orebråten (Ap) kirsten.orebraaten@ringerike.kommune.no,  Arnfinn Holten (Krf)                 

arnfinn.holten@hebb.no, Axel Sjøberg (SV) axel.sjoberg@ringerike.kommune.no, Nanna Kristoffersen 

(SOL) nanna.kristoffersen@ringerike.kommune.no, Knut Arild Melbøe (MDG) kam@bnf.as, Magnus 

Herstad (Frp) mherstad@yahoo.no, Anne Marit Lillestø annelillesto@gmail.com 

 

Sak: 2018/1680 Snøproduksjon Ringkollen 

 

Det var med stor skuffelse vi registrerte at Formannskapet i går gikk imot Rådmannens innstilling i 

ovennevnte sak.  

Det forventes en stor tilflytting til kommunen med Ringeriksbanens ferdigstillelse men for å få mennesker til 

å flytte hit må det være et enda bedre tilbud også for idrett og friluftsliv selv om mye allerede er bra.. 

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet. Ringerike skal være en attraktiv kommune å bo i.  Fine ord det men er synd at ved snøfattige 

vintere eller når snøen kommer sent, må alle de som er glade i å gå på ski reise bort til andre kommuner der 

de ser nytten av at befolkningen kommer seg ut i skog og mark vinterstid. Det er 1067 skiløpere i 

idrettslagene i Ringerike.  Hvor mange uorganiserte det er tør vi ikke tippe. Til sammenligning er det 1211 

fotballspillere.   

Det er viktig at kommune og idrettsråd samarbeider for å finne gode løsninger og at det er en gjensidig og 

felles forståelse av våre forskjellige roller. Vi har ennå til gode å bli kontaktet av en politiker i en sak om 

idrett noe administrasjonen er blitt meget flinke til selv om det er ordfører som har signert 

samarbeidsavtalen de har med idrettsrådet. 

Idrettsrådet prioriterer dette anlegget høyest av den grunn at dette ikke er et rent idrettsanlegg men også 

for å gjøre Ringkollen og den kommunalt eide Ringkollstua enda mer attraktiv. 

Vi kjenner ikke hvilke begrunnelser de forskjellige partiene har for å si nei til et slikt allmennyttig tiltak for 

ringeriksregionen men vi er interessert i å høre det.  

Idrettsrådet sendte for en tid tilbake noen spørsmål om idrett. Det er kun Høyre som til nå har tatt seg bryet 

å svare oss og nå registrerer vi at det kun er FrP som støtter snøproduksjonsanlegget. Det kan synes som 

idrettspolitikk er en ikke-sak for de fleste politikerne i Ringerike. 

 

Hønefoss 24. april 2019 

 

Bjørn Marseth       Trude Ødegaard 

Leder        nestleder 
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