
Rullering av kommunedelplan
Handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2023 – 2026

Ordinære anlegg 

  Anlegg Søker Status 
1. Dagturhytte Osterøy 

kommune 
Ferdigstilt, rekneskap er venta å vere 
revisorgodkjent i løpet av hausten 2022. 

2. Redskapshus  Fotlandsvåg IL Ringmur ferdigstilt i samband med 
bygging av Delfriidrettsanlegget i 
Fotlandsvåg, plan for vidare framdrift blir 
lagt hausten 2022.  

3. Rehabilitering av 
kunstgradsdekke på 
Furubakken 

Valestrand Hjellvik 
Fotballklubb 

Byggestart forseinka grunna finansiering, 
men ventar at kunstgrasdekket blir bytta i 
2023

4. Rehabilitering av 
kunstgrasdekke i Fugledalen 

Osterøy IL Forventar bytte av kunstgrasdekket i 2023. 
Søknadsklare i haust

5. Lysanlegg rundt 
kunstgrasbane i Haus

Hausvik FK Søkte etter frist i fjor, fekk avslag pga 
manglar i søknaden. Ventar korrekt 
søknad i år.  

6.  Ridehall Rolland del 1
7.  Ridehall Rolland del 2

Osterøy 
fjordhestlag
  

Ynskjer å satse på prosjektet, men står på 
vent per i dag. Treng ny tomt og 
finansieringsplan

8. Rulleskiløype på Rolland
9. Snøproduksjonsanlegg

Osterøy IL Prosjekta er på vent, ingen konkrete 
planar

10. Utvikling av området på 
nordvestsida av Osterøyhallen

Osterøy IL Eit aktuelt og svært ynskja prosjekt, må gå 
saman fleire aktørar før det blir aktuelt å 
starte 

11. Rehabilitering idrettsgolv 
Osterøyhallen

Osterøy aktiv Protsjektet blir ståande då behovet er der, 
men finansiering manglar for 
gjennomføring

12. Turveg med lyssetting 
Brakvatn

Valestrand 
grendaråd/VHFK

Satsar på prosjektet, men står på vent 
grunna avtalar med grunneigarar

 

Nærmiljøanlegg 

 Anlegg Søker Status
1. Aktivitetspark/ballbinge 

Lonevåg skule
Osterøy 
kommune

Planleggingsfase

2. Friluftstrasè, ski
3. Aktivitetspark, ski
4. Ski-leikeanlegg

Osterøy IL På vent grunna arbeid og utvikling i 
området. Derfor ingen konkrete planar per 
no

6. Leikeplass 
Osterøyhallen

7. Treningspark 
Osterøyhallen

Osterøy IL Eit svært aktuelt og ynskja prosjekt, men 
avansert prosess med fleire aktørar 
involvert



10. Ballbinge/ballpark ved 
Furubakken 
kunstgrasbane

VHFK I planleggingsfase, men utfordringane med 
kapasitet er der endå

11. Oppgradering 
krøllgrasbane Osterøy 
ungdomsskule

Osterøy 
kommune

Anlegget er utslitt, men det fins ingen 
konkrete planar per i dag
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