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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å gå i dialog med Søgne og Greipstad
Sparebank med tanke på å benytte de bevilgede lokalfondsmidlene til Linnåsenprosjektet.

Bakgrunn for saken:
Etter henvendelse fra Søgne kommune våren 2014, vedtok styret i Søgne og Greipstad
Sparebank 25.04.2014. å bevilge 400.000 kr til lysløype sentralt i Søgne.
Slik lysløype er pr i dag ikke bygget. Søgne og Greipstad Sparebank ber derfor om status i
arbeidet og opplyser at dersom det ikke vises til konkret framdrift som gir grunnlag for
utbetaling av midlene i 2019, vil tilsagnet falle bort med virkning fra 1.1.2020.

Saksutredning:
Administrasjonen har ikke kapasitet til å få bygget lysløype innen 2019 og ønsker derfor å
bruke midlene til prosjekt som er gjennomførbart å sluttføre innen 2019.
Søgne kommunestyre vedtok våren 2018 å bevilge 3.000.000 kr til blant annet vedlikehold,
opprusting og nyetablering av turstier og turveier i Søgne. En del av denne potten vil gå til
prosjekter som velforeninger og lignende har søkt om å gjennomføre rundt omkring i
kommunen.
Av prosjekter i regi av kommunen, har administrasjonen valgt å gi Linnåsløypa høy prioritet.
Linnåsløypa og omkringliggende løypenett i området, er utvilsomt et av kommunens mest
brukte friluftslivsområder. Hvert år er det flere tusen besøk på Linnåsen. Rekorden er ca. 6000
signaturer i gjesteboka på et år.
Løypa ble merket fra flere utfartssteder på 90-tallet og det ble utført enkle tilretteleggingstiltak,
i form av trandling av myrer og lignende. Tidens tann har tæret på disse tiltakene og det nå
behov for opprusting.

Kommunen er i gang med dette arbeidet og har allerede fått flydd inn materialdepoter på
strategiske steder i terrenget. De første 75 meterne med plankesti ble lagt før snøen kom i
slutten av januar. Videre er det igangsatt opprusting av veien fra Gloppa mot Linnåsvannet.
Administrasjonen ser at en omdisponering av midlene fra Søgne og Greipstad Sparebank gir
mulighet til å utvikle Linnåsenprosjektet ytterligere, med flere tilretteleggingstiltak.
Administrasjonen har tro på at et par gapahuker på Linnåsen vil bli godt mottatt av turfolket.
Utsikten fra Linnåsen er formidabel og innbyr til en velfortjent rast etter å ha nådd toppen. Et
par gapahuker, kanskje i kombinasjon med en skikkelig bålplass, vil gjøre Linnåsen enda mer
attraktiv som turmål og rasteplass.
Administrasjonen har begynt å se på forskjellige løsninger fra ulike tilbydere og ser muligheter
for å kombinere hensyn til naturtilpassing, utsikt og ly ved etablering av et par gapahuker på
Linnåsen.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Ber om tilbakemelding vedr. støtte til lysløype / større fellesprosjekt i Søgne kommune
fra lokalbankfondet
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Søgne kommune
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v/rådmannen

SØGNE

2. januar

Støtte til lysløype/større
fellesprosjekt
lokalbankfondet
i Søgne og Greipstad
— skriftlig

tilbakemelding

i Søgne kommune
Sparebank

i regi av Søgne kommune.

styret i banken gjort kjent med en henvendelse
muligheten

for tilskudd/gave

konkret henvendelse

til en lysløype

hatt oppe til vurdering støtte til
Så langt tilbake som våren 2012 ble

fra Søgne kommune hvor en sjekket ut

sentralt i kommunen.

Våren 2014 kom det en

til banken hvor det ble opplyst at politikerne

skulle legges gjennom Fåmyra. Fra saksbehandlers
fattet på denne bakgrunn den 25.04.2014

hadde bestemt at lysløypa

side i kommunen

håpet at en i løpet av 2014 kunne få realisert lysløypa.
lysløype

fra

imøtesees

Søgne og Greipstad Sparebank har ved flere anledninger
større investeringsprosjekter

2019

ble det opplyst at en

Styret i Søgne og Greipstad Sparebank

vedtak om at det ble bevilget 400.000

kroner til

sentralt i Søgne.

Den omsøkte lysløypa

er p.t. ikke etablert. Bankens vedtatte støtte til lysløype

ikke utbetalt til kommunen.

Bevilgningen

står fortsatt på gavefondet

er derfor heller

i Søgne og Greipstad

Sparebank.
Vinteren 2016 søkte Søgne kommune

på ny om støtte fra Lokalbankfondet,

en leke— og skulpturpark ved Søgne gamle prestegård.
april 2016 at kommunens
2016-rammen.

Kommunen

lokalfondsmidler

ved brev av 28.

søknad om midler til skulpturpark ikke ville bli gitt bevilgning
ble imidlertid gitt anledning til å omprioritere

gitt til lysløype

det. Banken fikk da tilbakemelding
løype muligens

Banken responderte

denne gangen til

(400.000

tidligere bevilgede

kroner) til dette formålet, om kommunen

om at slik omprioritering

kunne få en noe annen lokalisering

over

ønsket

ikke var aktuelt, men at aktuell

sentrumsnært på Tangvall.

Banken tok dette til etterretning, og la samtidig til grunn at arbeidet med en sentrumsnær
lysløype

burde starte opp innen rimelig tid. Banken aksepterte at den gitte bevilgningen

fra

2014 til lysløype sentralt i Søgne, kunne bli stående på bankens gavefond i 2-3 år til. Samtidig
sendte banken i den muntlige dialogen rundt saken, klare signaler til kommunen
forventning

om en

om at midlene innen den tid måtte være anvendt til det tildelte formål.

Banken ble på ny kontaktet våren/forsommeren

2018 av rådmannen, med informasjon

det mulige løypeprosj ektet var usikkert og at også andre friluftslivstiltak

om at

kunne være aktuelle

å anvende de aktuelle midlene til.
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Det er nå snart 5 år siden de aktuelle
Greipstad

Sparebank

status i arbeidet.
gitte tilsagnet
grunnlag

Etter

ber om en skriftlig

Banken

leggeri

ble bevilget

tilbakemelding

lys av diverse

kun står ved lag ut 2019. Dersom

for utbetaling

av midlene

fra bankens

side. Søgne og

innen 1.2.2019

fra kommunen

utsettelseri

sakens anledning,

det ikke er vist til konkret

i 2019, vil tilsagnet

til grunn at det

fremdrift

falle bort med virkning

om

som gir

fra 1.1.2020.

fullmakt
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