Søknad om støtte til Attraktive bytiltak 2017

Nasjonal Arena for Basse- og Allaktivitet
Strandveien / Svartlamon

Svartlamon søker med dette midler fra Attraktive bytiltak for å realisere prosjektet “Nasjonal
Arena for Basse og Allaktivitet” (NABA). Summen vi søker er 135 000,- (se budsjett). Vi
vil bygge en amfi og samlingsplass utenfor Lobbyen på Svartlamon (se bilder). Plassen har
stort potensiale for å fungere som torg, men brukes per i dag til parkering. NABA-prosjektet
vil være med på å oppfylle ønsker fra beboere på Svartlamon og vil dessuten være et viktig
steg for å realisere reguleringsplanens mål om Svartlamon og Strandveien som bilfrie
områder. Det vil også gjøre området som helhet til en mer attraktiv plass for besøkende og
forbipasserende.
Strandveien er en svært folksom gate. Her går forbipasserende til og fra Lade og Ladestien,
besøkende til Svartlamon og beboere. Vi ønsker å gjøre gaten bedre for alle disse gruppene
ved å skape et amfirom for å kunne arrangere nasjonale basseturneringer, performance,
dans, teater og andre aktiviteter. Med lys og eget strømskap på området blir det mulig å
gjennomføre ulike aktiviteter uavhengig av tid og sesong på året.
Med dette tiltaket ønsker vi å skape et samlingssted hvor mye kan skje utendørs i forbindelse
med arrangementer i Verkstedhallen og i Lobbyen. Stedet er også åpent for allmennheten til
å benytte seg av til ulike kunst og kulturformål. Svartlamoen kulturbarnehage, Remida, RAKE
og DansiT som har tilhold like ved siden av vil også være naturlige brukere av plassen.
De nedgravde containerne utenfor Lobbyen har skapt en ny og uformell samlingsplass på
Svartlamon, hvor beboere og andre leietakere møtes og slår av en prat i forbindelse med at
de går for å kaste søppel. En søppelbøtte for hundeekskrementer like ved gjør også at folk
stopper opp på denne plassen. Med NABA-prosjektet ønsker vi at denne plassen skal bli enda
mer attraktiv som møteplass. Det skal finnes mulighet for å gjennomføre kulturarrangement
og andre events utendørs, i tillegg til at plassen skal kunne fungere som en plass for hvile og
daglige uformelle møter mellom mennesker, hunder, katter og andre dyr som kan tenkes å
passere her.
I reguleringsplanens retningslinjer for trafikkområder står det blant annet:
“Bydelen bør i utgangspunktet være bilfritt område. Strandvegen bør utvikles til en utadvendt
og særpreget bygate som ledd i vandringen Elvestien”. I tråd med reguleringsplanen visjoner
ønsker vi å invitere beboere, håndverkere og kunstnere til å omskape Strandveien til en
nyskapende og pulserende frisone for natur, kreativitet og kontemplasjon. På lengre sikt
vil vi arbeide for at biltrafikk, støy og forurensing erstattes med en vakker, original og unik
vandreallé av planter, trær, kontemplative soner, gatekunst, kreativ utsmykning og gode åpne
møteplasser.

Området utenfor Lobbyen brukes per i
dag til bilparkering. Dette strider mot
både reguleringsplanen for Svartlamon
og vedtak på beboermøte. De nærmeste
naboer har også gitt uttrykk for at de vil at
plassen i større grad skal kunne brukes til
arrangement og som uteplass.
Et bilfritt Svartlamoen og Strandveien vil
være med på å trygge hele området for
barna rundt barnehagen, for alle beboere,
gjester og forbipasserende
Vi mener at prosjektet som beskrives her
oppfyller hovedformålene som er formulert
i reguleringsplanen for Svartlamoner, og er også i tråd med vedtak fra beboermøte om et
bilfritt Svartlamoen.
Svartlamon har en lang historikk av å få gjennomført ting på dugnad, vi har svært mange
dyktige folk innenfor ulike fagområder som vil kunne bidra til å holde kostnadsnivået nede
og få gjennomført tiltak forankret i lokale ressurser. Vi ønsker å bygge en tribune, gjerne
i samarbeid med arkitektstudenter på NTNU, som har sitteplasser både vendt inn mot
Lobbyen og ut mot gaten. Dugnadsånd og brukermedvirkning er også viktige forutsetninger
for å sikre at prosjektet gjennomføres i god dialog og samarbeid med beboerne på
Svartlamoen.
Planer for aktivitet
Det arrangeres hvert år over 100 arrangementer i Verkstedhallen og Lobbyen, og mange
av disse vil kunne bruke plassen utenfor. Med en endring av plassen vil det gjøre området
attraktivt for små arrangementer og mer spontane happenings. Plassen har tidligere vært
brukt i regi av Lobbyen, f.eks. i forbindelse med familiearrangement med grilling og hiphop
for barn. Det har vært avholdt VM i basse de siste årene på Svartlamon og fasilitetene som
beskrevet i skissen vil være ypperlig for dette. Forhåpentligvis kan det skape en permanent
beliggenhet for et arrangement som har vært normadisk på lademoen. Svartlamoen kulturog næringsstiftelse som disponerer plassen gleder seg til å fylle plassen med folk og aktivitet.
Plassen vil også være et naturlig tilhold for loppemarkeder, pop-up events og annet som
arrangeres av beboere, leietakere og besøkere på Svartlamon.

Budsjett Nasjonal Arena for Basse og Allaktivitet - Sheet1
Utgifter
Konstruksjonsvirke

45000

Belysning

40000

Hage/plantering

10000

Elektrisk

30000

Gravemaskin

10000

Arbeid

30000

Utgifter

165000

Inntekter
Attraktive bytiltak
Egeninnsats
Inntekter
SUM

Kontakt:
Svartlamoen Boligstiftelse
Strandveien 37a, 7067 Trondheim
Katrine Emilie Standal
Daglig leder
92096277
boligstiftelsen@svartlamon.org

135000
30000
165000
0

Oppdatert kostnadsramme og søknadssum
(uten pergola over sykkelparkering).
Oppdatert kostnadsramme er som følger:
-5000 kr til pergola. + 5000 til gravearbeid
(dette da summen til graving var usannsynlig
lav i tidligere budsjett).

