Åpning av Petedalsmyra
Gratulerer med dagen alle sammen!
Som Geir Olav vil også jeg, på vegne av Søreide IL, utrykke takknemlighet til de
som har bidratt til at vi i dag får være med på å åpne dette nye anlegget til Gneist
og Søreide.
- Eivind Madsen – æresmedlem i Søreide, som tok det første initiativet
ovenfor daværende Byråd for idrett, Helge Stormoen.
- Svein Øvrebø, mangeårige styreleder og nå anleggsansvarlig i Søreide, som
har stått på for å realisere dette prosjektet i samarbeid med Per Inge Larsen
i Gneist.
At disse to er sentrale når nye anlegg åpnes er ikke noen stor overraskelse for oss
i Søreide. Idrettslaget hadde ikke eksistert uten deres initiativ og pågangsmot som er et stykke utover det folk flest besitter.
Vi ønsker også å rette en takk til Kommunen, representert ved Helge Stormoen,
som har vært løsningsorientert og gjennom en 40 års leieavtale gitt oss
forutsigbarhet til å forsvare en såpass stor investering som det er å anlegge en
kunstgressbane med flomlys.
Selve byggingen av et slikt anlegg kan ikke gjøres på dugnad og det er kostbart å
kjøpe tjenestene som kreves. Et par av disse aktørene har valgt å bidra til anlegget
ved å ta ut svært liten profitt på sine tjenester. En meget viktig bidragsyter er
elektrobedriften BEA ved Sveinung Vorland, lokalisert i Steinsvikveien, som på
denne måten har bidratt til belysning av banen - og Fana Stein ved Harry
Håvardstun som har stått for grunnarbeidene. I tillegg til disse har også Bybanen
vist samarbeidsvilje i prosjektet.
Det som er ekstra kjekt med dette prosjektet er samarbeidet vi har hatt med
Gneist. Vi må være ærlig og innrømme at partene ikke har vært så åpne for dette
inntil nå. Vi håper, og har et mål om, at samarbeidet med Petedalsmyra også kan
danne grunnlag for et sportslig samarbeid når dette kan gagne begge parter, slik

at vi kan oppnå det som tross alt er det viktigste; at flest mulig barn, ungdom og
voksne kan drive med idrett i en eller annen form og nivå i sitt nærmiljø.
Anlegget vi ser her i dag er som nevnt etablert gjennom; personlige initiativ,
kommunal velvilje, kommersiell støtte og samarbeid på tvers. Vi i Søreide tar
dette med oss som motivasjon til å jobbe videre med å få på plass en 11’er bane i
vårt nærområde. Dette anlegget gir oss en formidabel og sårt tiltrengt
kapasitetsøkning for trening og barnefotball, men vi har fremdeles et prekært
behov for et tilstrekkelig tilbud for våre ungdoms, junior og seniorlag. Vi satser på
at vi sammen med kommunen kan finne kreative og gode løsninger i parallell med
fortetting og bygging av ny ungdomsskole på Søreide.
Nå ser jeg frem til at vi kan få foretatt den offisielle åpningen og kampen mellom
Gneist Hjellestad Torden og Søreide Barcelona.

