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Investering och placering av skatepark
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en skatepark byggs i kvarteret Fritiden
på den föreslagna ytan mellan Harabergsgatans förskola och Ljungby Arena.
Investeringsmedlen prioriteras i första hand till en skatepark.
Sammanfattning av ärendet
I investeringsbudgeten för 2018 har 6 000 000 kronor avsatts för
anläggandet av skatepark/hinderbana/parkourbana. Investeringsmedlet är
fritt att disponera till samtliga eller till ett enskilt objekt.
I diskussionen med plangruppen tillsammans med referensgrupp för skate och
parkour/hinderbana har kvarteret Fritiden lyfts fram som den bästa placeringen
för dessa aktivitetsytor. Mycket fokus i diskussionen har varit på kringfunktioner såsom gång- och cykelvägar, parkering, toalett och omklädning/
duschmöjligheter samt hur man bibehåller eller upprättar en trygg miljö med
insyn samt möjligheten till belysning.
Vid möten med referensgruppen har kostnader för olika anläggningar
diskuterats. Följande exempel finns i vår närhet:
Skatepark Växjö
(936 kvm)
4 200 000 kr
Skatepark Värnamo (1 200 kvm)
6 000 000 kr
Parkourbana Växjö (500 kvm)
5 000 000 kr
Hinderbana Växjö (250 m lång)
900 000 kr
Totalkostnaden för att anlägga de olika aktivitetsytorna är mycket svår att
beräkna och i detta är markförhållandet en avgörande del. De beviljade medlen
kommer inte räcka till anläggandet av de tre olika spontanidrottsplatserna. Då en
skatepark har varit under diskussion en längre tid föreslås nämnden att det är
den ytan vi börjar med. Anläggandet av övriga ytor behöver diskuteras mer då
dessa ytor har ett större behov av funktion för användaren och utformning och
placering är mer komplext än för en skatepark.
Förvaltningens förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en
skatepark byggs i kvarteret Fritiden på den föreslagna ytan mellan Harabergsgatans förskola och Ljungby Arena. Investeringsmedlen prioriteras i första hand
till en skatepark.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 4, 2018-01-31.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-24.
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