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   Till  
    
   Kommunstyrelsen 
 

Begäran om tilläggsanslag för fortsatt utveckling av idrotten 1.  
 
Parkeringsplatser 
Projektet idrotten 1 har behov av bra parkeringsmöjligheter, inom området finns det planlagt 
område för ett antal parkeringsplatser, idag är dessa inte belagda med asfalt. För att få ordning 
på parkeringen bör ytan i vissa delar beläggas med asfalt, se skiss.  
På den ytan som idag är belagd med asfalt utmed långsidan ishallen, är ytan mycket dålig och i 
vissa fall så ojämn att det blir farligt.  
En del av grusplanen bör tas i anspråk för att kunna inrymma parkering för spelare, ledare, 
funktionärer samt bussar.  
Arbetet innebär att äldre beläggning tas bort och en tydlig avgränsning (staket) görs utmed 
grusplan. 

 Kostnad för projektet parkeringsplatser på idrotten1. 
 985 000 kr 

Idrottshall 
Vidare i projektet Idrotten 1 bör man planera för ett övertagande av bollhallen för att möta 
behovet av mer halltider för föreningslivet och skolan Tingsryd.  

 Kostnad för att ställa om bollhallen till idrottshall:     
 2 000 000 kr 

Konstgräsplan 
Efter ett kommunalt övertagande av bollhallen finns idag en ambition från Tingsryds United att 
undersöka möjligheter att bygga en konstgräsplan på den idag befintliga ytan som B-planen 
utgör. Till detta behövs omklädningsrum för både seniorer och ungdomsspelare samt byggnad 
för utrustning som används för att sköta och underhålla en konstgräsplan.   

 Kostnad för Tingsryds United med ev. kommunal borgen:
 7 000 000 kr 

Ytterligare en isyta. 
Tingsryds AIF har vid möten beskrivit ett stort behov av ytterligare en isyta, tanken från före-
ningen sida var att placera en isyta nära befintligt kylsystem, att använda nuvarande aggregat 
till att kyla ytterligare en isbana är inte möjligt då denna inta har kapacitet nog.  Detta innebär 
att en isyta till kan anläggas på annan plats. 
Ambitionen hos föreningen är att detta projekt fullt ut skall finansieras av föreningen, även en 
framtida drift bör föreningen kunna klara av. 

 Kostnad för Tingsryds AIF:   
 10 000 000 kr   
  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avsätta 2 985 000 kr för en fort-
satt utveckling av kvarteret Idrotten 1. 
 
Stefan Johansson 

Fastighetsansvarig 
Samhällbyggnadsförvaltningen 

StefanJohansson 
0477 441 60 

Stefan.johansson@tingsryd.se 
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