
Submission Date 20-08-2015 20:49:31

Ditt navn? Lene Aure Hansen

Ditt parti? SV

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

leneaur@yahoo.com

..at det bygges ishall i
Drammen?

H

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

H

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

B

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

U

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

H

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

U

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

B

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

B

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

U

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H



Submission Date 20-08-2015 13:09:31

Ditt navn? Masud Gharahkhani

Ditt parti? A

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

drammenap@gmail.com

..at det bygges ishall i
Drammen?

H

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

H

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

H

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

H

Kommentarer på spørsmål 1 -
4:

Drammen AP er for at det bygges en treningshall for isidretter. Det har vi levert på i
våre budsjetter gjennom flere år i motsetning til de borgerlige. 

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

H

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

H

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

U

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



Kommentarer spørsmål 5-9: Drammen AP går til valg på at det skal bygges minst to nye anlegg pr år der
kommunen er største bidragsyter. Hvilke anlegg dette blir avgjøres i samarbeid med
Drammen Idrettsråd. 
Men vi har signalisert i våre budsjetter at følgende prosjekter står først i køen: 
Brandenga, Øren, Fjell, Is og kunstgress øren og konnerud, fotballhall Åssiden. Vi
ønsker ikke på dette tidspkt å låse oss til noen anlegg utenom de vi har signalisert i
våre budsjetter, da behov kan endres i løpet av en fireårsperiode, et godt samarbeid
med idretten om anlegg og andre utfordringer er en nødvendighet skal vi sikre det
aktive Drammen vi ønsker oss. Da holder vi mulighetene åpne, men en satsning langt
utenom det vi har sett de siste 4 årene kan vi garantere med våre løfter
I tillegg må takten på restaurering av kunstgress dobles til vi ikke lenger har kunstgress
som er mer enn 10 år gamle.(Dette kommer utenom lovnaden om 2 anlegg i året)

..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

H

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

H

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H

Kommentarer spørsmål 10-
13?

Drammen AP går til valg på å gjennomføre bygging av multihall og flytting av
friidrettsanlegg m hall til berskaug. Dette er en viktig del av våre planer for marienlyst.
Det vi ikke ønsker er boligblokker, men en mulighet til å sikre Marienlyst for mange
genrasjoner framover. Som idretts og rekreasjonsområde. Dette er neppe noen ulempe
i utarbeidelsen av idrettens regionale kompetansesenter, som med vår løsning vil få
enda bedre mulighet til å lykkes og virkelig bli et kraftsentrum, for folkehelse, fysisk
aktivitet og idrett.



Submission Date 20-08-2015 10:50:14

Ditt navn? Kari Palm

Ditt parti? Bylista

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

geir.skinnes@drammenir.no

..at det bygges ishall i
Drammen?

U

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

U

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

U

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

U

Kommentarer på spørsmål 1 -
4:

1.at det bygges ishall i Drammen? 
Vet ikke pr. dags dato. Ja. Dersom det kan fremlegges en investeringsanalyse og
økonomiplan for drift av hallen, uten at det pålegger økte kostnader for kommunen. 

2.at kommunen forskutterer spillemidler til lagsbygde anlegg?
Dette vet vi ikke nok om. Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for kommunen?
Det er mange planer om anlegg i Drammen. Alle planer må ses under ett.

3.at kommunen selv dekker reguleringskostnader og ikke belaster lagene med disse
utgiftene? Dette vet vi ikke nok om. Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for
kommunen? Det er mange planer om anlegg i Drammen. Alle planer må ses under ett,
også reguleringsplaner/kostnader

4.å legge til rette for spleiselag mellom kommunen, idretten og næringslivet for å få
bygd flere anlegg? Dette vet vi ikke nok om. Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette
få for kommunen? Det er mange planer om anlegg i Drammen. Hva slags anlegg og
driftsutgifter gjelder dette spørsmålet?

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

H

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

H

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

H

Kommentarer spørsmål 5-9: 5.aktivt sikre arealer til idrett og fysisk aktivitet i hele byen og spesielt i nye
boligområder? 
Ja, det må inn i reguleringsplanene.

6.at kommunen alltid gjennomfører dialogen med idrettsrådet i hht samarbeidsavtalen?
Drammen Byliste tar som en forutsetning at kommunen forholder seg til gjeldende
avtale

7.at følgende skolehaller bygges eller påbegynnes innen 2019? (Brandenga,
dobbelthall på Fjell og Børresen). 
Ja, når økonomien tillater det. Viktig at kommunen har midler til å dekke nye
driftsutgifter eller finner alternative inntektsmodeller og samarbeidspartnere for å dekke
driftskostnader.

8.eller bidra til at følgende fleridrettshaller bygges eller påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall, Konnerud og Åskollen) 
Ja, når økonomien tillater det. Viktig at kommunen har midler til å dekke nye
driftsutgifter eller finner alternative inntektsmodeller og samarbeidspartnere for å dekke
driftskostnader.

9.at følgende spesialhaller bygges eller påbegynnes innen 2019? (turnhall, friidrettshall,
kamsporthall) 
Planer for alle haller og type idretter må samholdes, enten det er fleridrett-, eller
spesialhaller. Viktig at kommunen har midler til å dekke nye driftsutgifter eller finner
alternative inntektsmodeller og samarbeidspartnere for å dekke driftskostnader.

..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

U

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

H

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H



..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H

Kommentarer spørsmål 10-
13?

10.for framdrift slik at det bygges multifunksjonshall i hht framlegt rapport på
Marienlyst? 
Bylista ønsker å opprettholde idrettsmiljøet på Marienlyst. Planer for alle haller og type
idretter må samholdes, enten det er fleridrett-, multifunksjonell- eller spesialhaller. Viktig
at kommunen har midler til å dekke nye driftsutgifter eller finner alternative
inntektsmodeller og samarbeidspartnere for å dekke driftskostnader. 

11.at Marienlyst blir et attraktivt sted for plassering av et regionalt kompetansesenter
for vår region? 
Ja. Bylista ønsker å opprettholde idrettsmiljøet på Marienlyst. Er dog usikre på hva
dere mener med et regionalt kompetansesenter.

12.at alle byens skoler har kompetent personell i kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk aktivitet? 
Ja, det bør være et mål, og det bør være fysisk aktivitet adskilt fra ordklasser og
matteoppgaver. Likeledes at det avsettes midler og tid til svømmeundervisning.



Submission Date 20-08-2015 09:37:52

Ditt navn? Jørgen Harboe Wilhelmsen

Ditt parti? Rødt

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

styrer@kjerraten-bhg.no

..at det bygges ishall i
Drammen?

H

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

U

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

U

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

H

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

H

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

U

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

B

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

B

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

U

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H



Submission Date 20-08-2015 00:33:13

Ditt navn? Marianne Lundteigen

Ditt parti? SP

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

mariannelundteigen@hotmail.com

..at det bygges ishall i
Drammen?

H

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

U

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

U

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

H

Kommentarer på spørsmål 1 -
4:

Drammen Senterparti ønsker å bevare Marienlyst som idrettsanlegg, og ønsker å
oppgradere den eksisterende friidrettsarenaen der. Får vi til det, vil vi samtidig sørge
for at det blir et flerbruksanlegg. Ishall og skianlegg står høyt på ønskelisten.

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

U

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

B

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

B

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

U

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



Kommentarer spørsmål 5-9: Vi ønsker primært å holde så mye som mulig av idrettsaktivitet knyttet til Marienlyst.
Dette bla a fordi det ligger nær jernbanestasjon og busstasjon.

..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

H

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

H

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H



Submission Date 11-08-2015 19:41:51

Ditt navn? Tore Opdal Hansen

Ditt parti? H

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

torhan@drmk.no

..at det bygges ishall i
Drammen?

U

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

H

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

H

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

H

Kommentarer på spørsmål 1 -
4:

Ishall vil bli vurdert i forbindelse med videre utvikling av Campus Marienlyst.

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

U

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

U

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

U

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



Kommentarer spørsmål 5-9: Haller bygges ut og skal stå ferdig i 2019 ved Brandengen, Fjell, Øren samt fotballhall
på Åssiden. Haller på Konnerud og Åskollen vil få oppstart av planarbeid innen 2019.
Friidrettsbane på Berskaug etableres før Marienlystanlegget skal legges ned.
Friidrettshall på Berskaug skal etableres. Nye kunstgress/-is flater skal etableres på
Konnerud og på Øren. Ny storhall på Marienlyst skal bygges, men oppstart av arbeid
med den kommer mest sannsynlig ikke til å skje før etter 2019.

..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

H

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

H

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H



Submission Date 06-08-2015 13:44:08

Ditt navn? Yousuf Gilani

Ditt parti? V

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

yo-gilan@online.no

..at det bygges ishall i
Drammen?

H

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

H

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

U

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

H

Kommentarer på spørsmål 1 -
4:

Forskuttering av spillemidler er et økonomisk spm som må sees i sammenheng med
det store bildet.

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

H

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

U

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

H

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

H

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

H

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H



Submission Date 03-08-2015 16:43:19

Ditt navn? Jon Helgheim

Ditt parti? FrP

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

jon.helgheim@drmk.no

..at det bygges ishall i
Drammen?

H

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

H

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

H

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

H

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

H

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

H

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

H

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

H

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

H

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H



Submission Date 29-06-2015 15:08:43

Ditt navn? gusrud odd

Ditt parti? Krf

Oppgi en epost adresse som
vil motta deres svar:

odd.gusrud@drmk.no

..at det bygges ishall i
Drammen?

U

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

H

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

H

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

H

Kommentarer på spørsmål 1 -
4:

På tide at vi får en ishall i byen
nå må det bli en realitet

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

H

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

U

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

B

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



Kommentarer spørsmål 5-9: nærmiljø anlegg er viktig - folkehelse og trivsel i byen

..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

B

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

U

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

U

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H



Submission Date 25-06-2015 20:37:01

Ditt navn? Ståle Sørensen

Ditt parti? MDG
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..at det bygges ishall i
Drammen?

B

..at kommunen forskutterer
spillemidler til lagsbygde
anlegg?

H

..at kommunen selv dekker
reguleringskostnader og ikke
belaster lagene med disse
utgiftene?

H

.. å legge til rette for
spleiselag mellom
kommunen, idretten og
næringslivet for å få bygd
flere anlegg?

H

Kommentarer på spørsmål 1 -
4:

Ishall lar seg ikke gjennomføre i neste fireårsperiode. Det er ikke økonomisk
realistisk.Partiet kan vurdere det på nytt på lengre sikt

..aktivt sikre arealer til idrett
og fysisk aktivitet i hele byen
og spesielt i nye
boligområder?

H

.. at kommunen alltid
gjennomfører dialogen med
idrettsrådet i hht
samarbeidsavtalen?

H

..at følgende skolehaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (Brandenga.
dobbelthall på Fjell og
Børresen)

H

..eller bidra til at følgende
fleridrettshaller bygges eller
påbegynnes innen 2019?
(Åssiden fotballhall,
Konnerud og Åskollen )

U

..at følgende spesialhaller
bygges eller påbegynnes
innen 2019? (turnhall,
friidrettshall, kampsporthall )

U

Valg 2015 . Idrettens tippekupong



..for framdrift slik at det
bygges Multifunksjonshall på
Marienlyst i hht framlagt
rapport?

B

..at Marienlyst blir et attraktivt
sted for plassering av et
regionalt kompetansesenter
for vår region?

H

..at alle byens skoler har
kompetent personell i
kroppsøving og derigjennom
tilrettelegger for mer fysisk
aktivitet?

H

..at idrettslag som bidrar inn
mot skolen eller SFO/IFO
kompenseres økonomisk?

H

Kommentarer spørsmål 10-
13?

Vi er imot det fremlagte forslaget for Marienlyst og ønsker å utvide Drammenshallen
over parkeringsplassene og beholde friidrettsanlegget der det er. Vi ønsker en
nedskalert hall basert på flere treningsflater enn idag


