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– Kan iKKe love noe: Ordfører Erik Bringedal er positiv til en ishall i Larvik, men han kan ikke love kommunale penger til prosjektet.
 Foto: ragnar eFtedal

Larviks ordfører, Erik 
Bringedal (H) er posi-
tiv til en ishall i Larvik, 
men påpeker at det er 
mye som må avklares 
før en slik hall eventu-
elt blir realisert.
RagnaR EftEdal 
ragnar.eftedal@op.no

Det var god stemning og en po-
sitivt ladet atmosfære under is-
hallmøtet i Festiviteten man-
dag. Erik Bringedal talte til for-
samlingen, men han tok seg 
også tid til en prat med ØP.

– Jeg er i utgangspunktet po-
sitiv til alle initiativ fra lokale 
ildsjeler. Som ordfører er jeg 
som sagt positiv til slike initia-

tiv, og jeg har ikke tenkt å male 
alle motforestillinger på veg-
gen. En slik sak skal både be-
handles i kommunens adminis-
trasjon, før den politiske be-
handlingen tar til, påpeker ord-
føreren.

spleiselag
At det vil komme kritiske røster 
fra både politisk og annet hold, 
ser ikke Bringedal bort fra.

– Det vil det sikkert bli, men 
dette er ikke den mest kontro-
versielle saken som blir lagt på 
bordet. Det viktigste her er å få 
en bred, lokal forankring hvor 
flere kan bidra. En ishall er ikke 
realistisk å få til dersom hele 
regninga blir sendt til kommu-
nen. Det må bli et spleiselag 
hvor flere aktører må bidra, så 

får vi eventuelt se hva kommu-
nen kan bidra med. Som politi-
kere er det jobben vår å priori-
tere, svarer ordføreren på ØPs 
spørsmål om Larvik kan ta seg 
råd til en ishall.

Etter å tidligere ha diskutert 
med prosjektgruppa fra Larvik 
skøyte – og hockeyklubb, er 
Larviks ordfører klar på noen 
vesentlige punkter.

– De må satse på å få et tro-
verdig driftsprosjekt. Når hal-
len eventuelt står klar, må det 
være avtalt hvem som står for 
de daglige utgiftene. Drifts-
kostnadene kan ikke belastes 
kommunen. Driftsbudsjettene 
våre er veldig, veldig, presset, 
er budskapet fra Bringedal 
som heller ser for seg et even-
tuelt «engangsbidrag» fra fel-

leskassa.

neppe svenske tilstander
En annen som fikk både tale-
tid og prat med lokalavisa på 
Festiviteten mandag kveld, 
var president i Norges Ishoc-
keyforbund Tage Pettersen. 
Ikke så overraskende var pre-
sidenten særdeles positiv til 
en ishall i Larvik. Han viste 
blant annet til at ishockey – 
sammen med basket – er den 
eneste lagidretten som har økt 
sin medlemsmasse i løpet av 
pandemien. 

Nå er det faktisk over 15.000 
aktive hockeyspillere i Norge. 
Totalt er det 50 ishaller i konge-
riket – noe som er relativt lavt i 
vårt langstrakte land, og selv-
sagt et hav bak Sverige.

– Tror du vi vil få svenske til-
stander her i Norge, Pettersen?

– He-he, det vil vi nok ikke 
få. Svenskene har siden tide-
nes morgen vært en hockeyna-
sjon, men vi får ha som mål å 
nærme oss svenskene noe. 
Hockey har blitt en stor idrett, 
særlig internasjonalt, men 
også her i Norge. Vi kan selv-
sagt ikke måle oss med fotball. 
Veksten vi har hatt under pan-
demien bunner i at mange har 
vært flinke til å lage proviso-
riske utendørsbaner vinters-
tid. 50 ishaller er selvsagt for 
lite til at vi skal få en enda bed-
re rekruttering, fastslår mos-
singen Tage Pettersen, som 
også er stortingspolitiker for 
Høyre.

Presidenten påpeker at noen 

Ordføreren er positiv til en ishall i Larvik, men er bekymret for regninga
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Finn Seeberg i Kirkerøn-
ningen på Tjøme har 
skiftet låsen på inngangs-
døra fire ganger på de fire 
siste ukene. 
AleksAnder limkjær 
redaksjonen@op.no

– Jeg regner med at det ung-
dommer som er ute og driver 
med noe de synes er veldig 
morsomt. Nå håper jeg foreld-
re her på Tjøme tar en prat 
med sine ungdommer, sånn at 
vi kan få en slutt på dette, sier 
Finn Seeberg. 

Da Tønsbergs Blad ankom-
mer boligen hans mandag et-
termiddag, sitter han i bilen og 
spiser. Inn i huset kommer han 
ikke, før låsesmeden har vært 
der og hjulpet han inn i huset 
igjen. 

– Jeg har vært bortreist alle 
fire helgene, og hver gang har 
noen fylt låsen med lim. Se 
her, jeg får ikke nøkkelen inn 
en gang – og dette er en splitter 
ny lås. Veit du hvor mye ny lås 
og besøk av låsesmeden kos-
ter, eller? 6.000 kroner hver 
gang, sier Seeberg, med irrita-
sjon i stemmen. 

Ingen har brutt seg inn i hu-
set, eller gjort andre former for 
hærverk. Det er kun låsen som 
er fylt med lim. Inngangsparti-
et til Seeberg ligger litt skjer-
met, så han tror det har vært 
vanskelig for forbipasserende 
å se de som har gjort det. 

– Jeg har politianmeldt det-
te, to ganger. Men, men jeg har 
ikke noen tro på at de vil foreta 
seg noe. De har ikke vært her 

og gjort undersøkelser i hvert 
fall, sier Seeberg. 

Mandag sliter han også med 
å få tak i låsesmed, og er usik-
ker på om han i det hele tatt 
kommer seg inn i huset. 

– Det kan fort være at jeg må 
overnatte hos søsteren min. 
Dette er forbasket irriterende. 
De bruker tiden, de bruker 
pengene mine – alt for et øye-
blikks moro.

– Har du noen ideer om 
hvem det kan være?

– Aner ikke, men det er pø-
belstreker. Jeg håper som sagt 
at foreldre til ungdommer i 
området tar en prat med dem, 
sånn at vi kan få en slutt på 
dette. Det er ikke sikkert det 
bare er jeg som har opplevd 
dette, sier Finn Seeberg.

Finn er offer for hærverk 
ikke én, ikke to, ikke tre – 
men fire ganger på en måned

hÆrVerK: Finn Seeberg på Tjøme vil ha en slutt på at noen fyller 
låsen hans med lim.  begge Foto: aleKsander limKjÆr

tett: Man kan så vidt se litt 
limrester nederst i nøkkelhullet 
i låsen som denne helga ble fylt 
med lim. Det er helt umulig for 
Finn Seeberg å få nøkkelen inn.

iVrig President: Tage Pettersen, president i Norges 
Ishockeyforbund, sier det er mange gode grunner som tilsier at Larvik 
bør bygge en ishall.

tidligere sKØytebane: Ved siden av Jotron Arena, der den 
gamle skøytebanen lå, ønsker Larvik skøyte- og hockeyklubb at det 
kan bygges en ishall.  Foto: sVein andré sVendsen
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– Flott initiativ av lokale ildsjeler
av utfordringene i dag når man 
skal bygge ishaller, er at det 
meste av arealene i byene er 
ferdigbygd. 

mange må reise
– I dag har jeg sett på hvor dere 
kunne se for dere en ishall, og 
jeg synes en plassering nede i 
Framparken er et egnet sted, 
sier han før han legger til.

– Gode idrettsanlegg vil gi 
byen en økt attraktivitet, på lik 
linje med gode skoler, opp-
vekstvilkår og kulturtilbud. 
Larvik er historisk en «skøyte-
by», og dette vil kanskje bidra 
til at Larvik finner seg selv? 

Hockeypresidenten viser 
også til at Larvik er en av lan-
dets få kommuner blant de 20 
største tettstedene som ikke 

har ishall, og at mange barn og 
unge i Larvik derfor må reise til 
Sandefjord eller Skien for å ut-
føre idretten sin.

Ut ifra stemningen og de 
uformelle samtalene hadde 
med flere av tilhørerne i Festi-
viteten mandag kveld, er det li-
ten tvil om at interessen for en 
ishall absolutt er til stede her i 
byen. Så var det det med disse 
pengene da.

Larviks første ishall kan – 
som ØP tidligere har skrevet – 
stå ferdig allerede i desember 
2023. Hovedgrunnen er at is-
hockeyforbundet nå kan tilby 
en komplett løsning ferdig teg-
net, prosjektert og kostnadsbe-
regnet. Penger fra forbundet er 
dog lite sannsynlig.


