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Ønskes besvart av rådmannen i møte i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 2. juni.
I dag leier Elvebyen Danseklubb og Drammen Turnforening øvingslokaler i gymsalen på Strømsø skole.
De er blitt fortalt at gymsalen skal pusses opp høsten 2021 og det er liten sannsynlighet for at de kan
fortsette å leie lokalene etter oppussingen er ferdig. Til sammen vil det påvirke opp mot 300 barn i de
nevnte klubbene. De frykter at de ikke vil være mulig å fortsette å leie lokalene og ønsker å få svar.
Hva er planene for bruk av gymsalen videre og hvordan vil det påvirke de som leier der i dag? Hvis deres
bekymringer er riktige, er det sett på andre løsninger for leietakerne som har de samme kvalitetene som
gymsalen har i dag?
Svar
Gymsalen på Knutepunkt Strømsø skal rehabiliteres, som del av områdesatsingen Strømsø 2030.
Rehabiliteringsarbeidet vil foregå fra august-desember 2021. Bygget vil være stengt for bruk i hele
perioden.
Nåværende leietakere (Drammen Turnforening og Elvebyen Sportsdanseklubb) disponerer per nå
gymsalen alle ettermiddager og kvelder på ukedager. I tillegg har Elvebyen Sportsdanseklubb hatt en
uformell avtale om å bruke gymsalen i helgene.
Begge foreninger vil få tilbud om alternative treningslokaler for skoleåret 2021-2022.
Neste tildeling av treningslokaler foregår våren 2022, for skoleåret 2022/2023. Kommunen vil fortsette
den gode dialogen om idrettens behov for videre treningstid i gymsalen på Strømsø, basert på
erfaringene som Drammen Turnforening og Elvebyen Danseklubb gjør seg med de tildelte lokalene i
2021/2022
Planer for bruk av gymsalen etter rehabilitering
Knutepunkt Strømsø skal legge til rette for deltakelse og aktivitet for innbyggerne i kommunedelen ved
å etablere en åpen og inkluderende møteplass. Gymsalen er en viktig arena for å realisere dette.
Rehabiliteringen finansieres av statlige midler som del av områdesatsingen Strømsø 2030, hvor
hovedmålet er at flere beboere i kommunedel 7 får styrket sine levekår gjennom varig bedring av
tjenester og nærmiljøkvaliteter. Les mer om Strømsø 2030 lenger ned.
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Brukermedvirkning og kartlegging med organisasjonslivet, skoler, barnehager, andre kulturinstitusjoner
og borettslag i kommunedelen har avdekket følgende behov:
-

utlån til blant annet barnebursdager
møteplass for ungdom
samlingslokale for foreninger
sosialt samlingssted for kommunedelens befolkning
kulturelle arrangement, som utstillinger og forestillinger

For å legge til rette for variert bruk basert på de innspilte behovene vil det være viktig for Knutepunkt
Strømsø å disponere gymsalen i helgene, inkludert fredag ettermiddag/kveld.
Kommunale tjenester og frivillige organisasjoner fyller gymsalen med aktivitet også på dagtid, blant
annet til «Sterk og stødig»-grupper, røykesluttkurs, barsel-yoga og etter skoletid-tilbud for barn (Blå
Kors/Barnas stasjon). Kirkens bymisjon bruker ledig plass til oppbevaring av klær, leker og utstyr som
deles ut til vanskeligstilte familier i kommunen.
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