Prosjektgruppe «utrede 3 forslag til gjenoppbygging av de ødelagte
burene i hundegården».
Deltagere i gruppen: Troels Ytterdal, Ingvild Sæbu Vatn og Tore Storm Jortveit. Gruppen kan knytte
til seg de personene de har behov for.
Mandat:
Styre ber prosjektgruppen utrede 3 alternativer for å bygge opp igjen hundegården etter at jordraset
ødela Sibirrekka. Raset ødela 5 enkeltbur som ble leid ut til medlemmer, 1 enkeltbur i privat eie og 3
løpetidsbur er delvis ødelagt. Totalt er 9 enkeltbur berørt. De tre alternativene er kommet frem på
bakgrunn av innspill fra hundeklubbens medlemmer og drøftelser på et ekstraordinært styremøte i
forbindelse med denne saken.
Utredningen for hvert alternativ skal bestå av:
•
•
•

•
•

en kostnadsoversikt
Ca. tid og ressursbruk (både ekstern tidsbruk og intern tidsbruk) for hvert forslag
Fordeler og ulemper ved hvert forslag. Faktorer som bør være vurdert er fortetning av
hunder og press på luftegårder, smittepress, snødrift og andre ting som er betydning for
valget av alternativ.
Inneholde forslag for plassering av løpetidsbur .
Innhente faglige vurderinger hvis det vurderes å bygge/gjenoppbygge i mulig rasutsatt
områder.

Frist for ferdigstilling av utredningen: 29.11.16
Prosjektgruppen bør kunne kommet med en anbefaling av hvilket alternativ prosjektgruppen mener
er beste løsning. Denne anbefalingen skal kunne legges frem for styret før det ekstraordinære
årsmøtet torsdag 1.12.16.
Slutt produktet: Produktet som skal overleveres styre skal være en skriftlig utredning for hvert
alternativ.
Hundeklubben har søkt om 200.000 korkpengemidler for å finansiere denne gjenoppbyggingen.
Bygging av bur i byhundeluftegården forutsetter at Svalbardmiljøvernfond ikke har innsigelser på at
en slik utbygging endrer forutsetningene for pengene som er blitt utbetalt av dem. Svar kommer i
nest uke.

Alternativene som skal utredes er:
1.

Bygge opp Sibir rekke som er ødelagt, og eventuelt utvide til dobbeltbur ved å bruke noe av
luftegården.

2.

Bygge en ny rekke et annet sted i den gamle store luftegården, eventuelt samtidig beholde
de løpetidsburene som er intakt der de er nå.

3.

Bygge en ny rekke i byhundeluftegården .
Mvh styret i Longyearbyen hundeklubb.

