
Plan for idrett og fysisk aktivitet

langtidsplan
Tiltak: Anleggseier

ORDINÆRE ANLEGG:
Birkenesparken -allidrettsanlegg BIL
Birkenesparken skiskytteranlegg elektroniske skiver BIL
Birkenesparken - snøproduksjonsanlegg BIL
Birkenesparken - utvidelse skiskytterhus (klubbhus) BIL
Birkenesparken - plasthall over 7`banen kunstgress BIL
Birkenesparken - omgjøre grusbane til  9-èrbane kunstgress BIL
Birkeneshallen ombygging/rehab. Møteplass/kantine BIL/kom
Idrettshall Birkeland (flerbrukshall) kom/samarb
klatring: uteklatreanlegg Birkeland _ barnevennlige klatreklubben
Klatring: klatrevegg inne høy klatreklubben
O-kart Røynås BIL
Rugslandsbanen klubbhus med garderober KAK
Rugslandsbanen garasje mekkeverksted KAK
Rugslandsbanen dommertårn KAK
Skytebane innendørs Birkenes skytterlag
Svømmehall Birkeland kom/samarb
bowlingbane Ungdomsrådet
flerbrukshall Folkehøgskolen Sørlandet
Engesland/Herefoss/andre:
Engesland - utvidelse gymsal , treningsrom Herefoss IL /Kom
Engesland Svømmehall 
elektroniske skiver standplass/skiskytteranlegg IL Gry
Klubbrom utvidelse IL Gry
Herefoss IL opprusting lysløype Herefoss Il
Herefos  IL oppføring ny garasje/redskapsbu i forb med trialbane/skileik/lysløype Herefoss il

ANLEGG FOR FRILUFTSLIV
Berse utvide strand kom
Berse handicapbrygge kom
Berse rundt universell tursti kom
Berse oppgradering sanitæranlegg kom
Berse utvide parkeringsplass kom
Møllebekken tursti/rydding mm kom
tursti Fiane - Berse kom
tursti rundt Berse kom
Birkeland rundt tursti - kople sm flere turstier slik at man kan gå rundt hele bygda kom/andre
Fiskeplasser langs elva universelt utformet fiskelaget
Haugevann rundt tursti universell kom/andre
Mollestad tursti kom/andre
Ogge-Digelva tursti MAF
Ogge aktivitetsløype MAF
Tveideløypa utbedre tur/skiløype BIL
oppruste jernbanelinja fra Tveide til Eigeland som turvei kom
sykkelkart Birkenes BIL/kom
Valtjønn tursti helt rundt universell kom
Teinefossen/elva  toalett kom
toalett Fiane kom
Flakkeloner sanitæranlegg kom/andre



Solcellelys langs lina til Tveide samt oppgradering av selve turveien kom/andre

Herefoss/Engesland/andre:
Tursti rundt Kirkekilen H.vel/kom
Tursti Fossane ved elva
Turplass Herefossen
Toplandsheia/Øynaheia skileik Herefoss IL/kom
Toplandsheia/Øynaheia sanitæranlegg Øynaheia løypelag
Toplandsheia gapahuk Øynaheia løypelag/Herefoss IL
Kongeveien turløyper
Drangsholt tursti/skiløype med gapahuk Drangsholt vel
Svalandstårnet tursti og tårn Svaland vel
overgang Dikeelva innerst ved Flakke loner (bru) kom/andre
Råmundshelleren toalett

NÆRMILJØANLEGG: 
Bakkemoen-balløkke B.vel
Birkeland skole-skibakke B.skole
Birkeland skole - sykkelbane B.skole
Birkeland skole/Valstrand skole aktivitetsanlegg B.skole
klatring Buldrevegg ute i natur klatreklubben
oppgradering aktivitetsplasser boligområder vel/kom
Skateanlegg sentrum kom/andre
Tobias jorde Aktivitetsanlegg kom
rehab klatreanlegg Gamle Valstrand klatreklubben
skatepark Ungdomsrådet
lys ved treningsparken i BIL parken Ungdomsrådet
bordtennislund Gamle Valstrand /&Joker fritidsklubb kom/Joker
Herefoss/Engesland/andre:
Balløkke Engesland IL Gry/skole
Herefoss skole sykkelbane h.skole
Herefoss skole /Engesland skole aktivitetsanlegg skoler
Svaland balløkke Svaland vel
treningspark ungdomsrådet
Engesland skileik IL Gry/skole
skifte kunstgress på ballbingen ungdomsrådet

KULTURBYGG:
Ombygging gamle Valstrand skole kom
utvikle  scene Tobias jorde kom
Flerbruksbygg sentrum Birkeland inkl biblioteket, kafe, turistkontor med mer kom/andre
musikkbinge kom
grendehus/gymsal/garderober  Herefoss oppgradering kom/andre
grendehus/gymsal/garderober Engesland oppgradering kom/andre
Engeslandtunet flerbrukshus andre
uteamfi/scene Birkeland skole b.skole

KULTURMINNER:
Egen plan



 




