Minnesanteckningar från möte angående nybyggnation av
sporthall 14 mars 2007
Plats: Skolgården, Marianne Niklasson
Tid: 18.30-22.00
Närvarande: Fredrik Nilsson, Mats Ström, Krister Karlsson, Christian Fallemark,
Marianne Niklasson.
Mätning görs av alt 2; gräsplanen på nedre skolgården samt alt. 3; halva
grusplanen mot Konsum.

Offert från arkitekt Marijan Francic.
Det har kommit en offert från Marijan Francic angående första skedet
(skisstadiet). Samhällsföreningen har idag den 14/3 fått ett muntligt JA
angående erhållande av en utvecklingscheck på förmodligen 20 000 kr från
Astrid Lindgrens Hembygd, föreningen för ungas framtid. Skriftligt beslut
kommer efter att ansökningen har kompletterats med en kopia på Marijans
offert (ska skickas in). Arbetsgruppen föreslår samhällsföreningen att godta
Marijan Francics offert.

Vi undersöker möjligheten att bilda ett ungdomsråd (ca 7 ungdomar i åldern 1117 år), som ska vara delaktiga i projektet.

Den nya hallen ska ha en ljudanläggning (med ett fungerande högtalarsystem), en
matchklocka (där man kan se matchtider, ställningen och utvisningstider) och ett
skyddsgolv (används vid utställningar, mässor och dylikt).

Önskemål finns att få ut våra minnesanteckningar på Samhällsföreningens
hemsida. Mats Ström kollar detta. Likaså skulle Ariels hemsida kunna länkas upp
till Samhällsföreningens hemsida. Fredrik kollar upp detta.

Diskussion angående för- och nackdelar gällande byggplats:
Alternativ 2
Fördelar:

-

Billigare byggkostnad, minst schakt.

-

Dagisverksamhetens uteaktiviteter behöver inte flyttas.
Nackdelar:

-

Fotbollsplanen försvinner.

-

Skymmer utsikten för närboende, ändring av detaljplanen blir nödvändigt.

-

Ökad kostnad för kulvert.

-

Längre avstånd från nuvarande parkering vid torget.
Alternativ 3
Fördelar:
- Tillgängligheten, entré på gaveln från asfaltsplanen.
- Dagisverksamhetens uteaktiviteter kan finnas kvar med vissa justeringar.
Lekutrustningen behöver flyttas närmare skolbyggnaden.

-

Passagen blir kvar från asfaltsplan-grusplan-gräsplan, ner till barnomsorgens
lokaler.

-

Ingen skymd sikt, ingen hänsyn behöver tas till kringboende vad gäller detaljplan.

-

Den befintliga handikappsrampen blir kvar.

-

Påverkar yttermiljön minst.

-

Flyttning av vaktmästarens förråd/verkstad så att den inte påverkar barnens
utemiljö.
Nackdelar:

-

Dyrare byggkostnad jämfört med alt. 2 ang värme och kulvert.

-

Schaktkostnad.

Fredrik kollar med Torsten Karlsson, Peter Wretlund och Krister Holmgren om
de har möjlighet att komma på ett möte gällande sporthallsprojektet v 16.
Nästa möte: 28 mars, kl 19.00 hos Fredrik.

