
 
Mulighetsstudie Teie idrettspark -  
Velkommen til workshop! 
 
Teie idrettsforening kartlegger i disse dager ønsker og behov for videre utvikling av 
Teie idrettspark.  

 

Hvordan utvikler vi idrettsparken på best måte for klubbens medlemmer og for 
nærmiljøet? Hva er viktig for aktiviteten i de ulike undergruppene? Hva er viktig for 
Teie idrettspark som et rekreasjonsområde? 

 

Vi inviterer medlemmer, foresatte og rolleinnehavere til workshop i Teie klubbhus:   

• Tirsdag 17. april 2018, 1730 - 2030 

• Torsdag 19. april 2018, 1730 - 2030 

 
Det har allerede kommet inn mange ønsker og forslag:

• sandhåndballbaner 

• ballbinger 

• sykkelløype 

• kaldhall 

• frisbeegolf 

• nytt klubbhus 

• friidrettsanlegg 

 
 
Hva er viktigst for dere? Har dere andre forslag? Hvor bør de ulike elementene 
eventuelt plasseres?  

 

Det vil være kart tilgjengelig hvor dere kan tegne og skrive inn forslag. Alle lagledere 
oppfordres til å ta med lagene sine en kort tur innom workshopen, alternativt å sette 
av tid til en diskusjon i gruppen på et annet tidspunkt. Kart til å tegne på vil ligge 
tilgjengelig i kiosken fra mandag 9. april. De kan leveres inn på workshopen eller 
legges i merket eske på kjøkkenet i klubbhuset frem til 1. mai 2018. 

 

Spørsmål? 
Kontakt Thomas Lie, nestleder Teie IF: thomaslie2010@gmail.com, telefon 90179218 

 
 

mailto:thomaslie2010@gmail.com


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Med hilsen 
   Styret Teie IF 
   2. april 2018 

 



Styret Teie IF

Mulighetsstudie 
Teie idrettspark

Skisser fra Spir arkitekter, vedlegg invitasjon til workshop april 2018
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