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Innledning
Uttalelsen gis

¤ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

971255005
Foretak/lag/forening

Follo Krets av Norges speiderforbund
Adresse

Pb. 158
Postnummer

1401
Poststed

SKI
Telefon

40056471
Telefaks
E-post kontakt

vidar@follokrets.no
Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

¤ Nei
Navn på høringssaken

T Sak 16/02365 Ad Hoc utvalg for Breivoll
[dd.mm.åååå]
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Uttalelse til saken

Mitt navn er Vidar Falck-Muus. Jeg er ansvarlig drift og arrangementer i Follo krets av Norges Speiderforbund. I
tillegg til det har ansvaret for i Follo krets er jeg også leder for Vikenspeiderne som består av Østfold, Akershus,
Oslo og Asker og Bærum. Til sammen er vi over 1/4 av Norges speidere. Follo krets er minst i areal, blant de
største i antall, og klart størst i aktivitet. Vi produserte 6500 overnattingsdøgn for barn/unge i Follo i fjor. (gruppenes
aktivitet kommer i tillegg)
Vi skulle veldig gjerne hatt base for vår aktivitet på Breivoll. Jeg vet også at Norges speiderforbund ved
forbundskontoret er klare for å vurdere alternativer til kontorene de har i St. Olavsgate i Oslo.
Kretsen har hatt gleden av å låne friområdet av Ås kommune mange ganger de siste årene, og ønsker å bruke det
mer. Vi ønsker blant annet å arrangere en stor leir der for speidere fra hele Norge sommeren 2019.
Det er flere grunner til jeg håper kommunens utvalg vil vurdere speideren som en hovedsammarbeidspartner i drift
av Breivoll
- Vi har stor aktivitet for barn og unge, og vi trenger en base og et utgangspunkt som Breivoll
- Vi har stor frivillig innsats som kan komme stedet til gode, og stedet kan være en viktig faktor i å øke den frivillige
innsatsen
- Vi er åpne og inkluderende i alt vi gjør og ville satt stor pris på å samarbeide med andre
lag/foreninger/organisasjoner om drift og bruk av Breivoll. Det vil øke verdien av området om det er mangfold i
driften
- Å ha Breivoll som base vil gi en unik mulighet for vekst i det arbeidet vi gjør for barn og unge, og det vi tilbyr
trenger ikke å begrense seg til medlemmer i speideren.
Hvor stort vårt engasjement kan bli avhenger så klart av Vikenspeiderne og Forbundskontoret, men jeg er rimelig
sikker på at en rask utredning vil føre til stor interesse. Follo krets er uansett store på aktivitet og godt over middels
interessert. Vi hadde dette oppe på sist styremøte, og det var bred støtte for å melde vår interesse.
Et generelt innspill om drift av området er at det bør være så åpent som mulig, og tilbakemeldinger som har nådd
meg tilsier at det ikke har vært tilfelle til nå.
Ta gjerne kontakt for et snarlig møte om saken.
Speiderhilsen
Vidar Falck-Muus
ombudsstyreleder Follo krets
40057461
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