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Pressmeddelande 

Marknadens intresse för arenabygget i Tingsryd 
 

Tingsryds kommun har via upphandlingsverktyget gjort en förfrågan till mark-

naden om intresset att bli ägare och medverka i byggnation av hockeyarena mm i 

central Tingsryd. Svar har inkommit från två seriösa parter. Båda har erfarenhet 

av ägande och förvaltning av anläggningar. 

 

Genom upphandlingsverktyget Tendsign har Tingsryds kommun undersökt hur mark-

naden ser på ett arenabygge i Tingsryds tätort. Båda ser en fördel med att bygga en helt 

ny arena i Mårslycke, men en av parterna ser också möjligheter med ett koncept som rör 

ägandet av nuvarande arena på fastigheten Idrotten 1. 

 

Båda intressenterna utgår från att de kan teckna långsiktiga hyresavtal med kommunen 

om helheten och att kommunen hyr ut i andra hand till föreningar och eventuella andra 

parter. Man ser gärna att det i eller i anslutning till arenan skapas lokaler som kan an-

vändas i kommersiellt syfte eller annan typ av verksamhet som kan ge liv och rörelse i 

området. 

 

Intressenterna utgår från att kommunen gör en mer detaljerad beskrivning för en tänkt 

arena och tar fram ett förfrågningsunderlag som kan kostnadsberäknas. När detta sedan 

prövats i en upphandling utgår de från att de själva, med entreprenör men i samverkan 

med kommunen, projekterar anläggningen. 

 

En konsult har under våren för kommunen presenterat en beräknad kostnad för att mo-

dernisera Nelson Garden Arena och att bygga till en träningshall. För att kunna göra en 

bedömning gällande kostnaden för en helt ny arena vid Mårslycke, återstår att ta fram 

ett lokalbehovsprogram och en funktionsbeskrivning. Förutsättning är här att det på-

gående arbetet med planprogrammet i Mårslycke ger möjlighet till placering på tänkt 

plats. 

  

Efter sommaren fortsätter arbetet i form av enskilda dialogmöten med de som lämnat 

svar på RFI:n (Request for information) för att få fram en tydligare bild av hur mark-

naden ser på möjligheterna och villkoren för att bygga en eventuell ny arena i Tingsryd. 

Sannolikt tar det längre tid än planerat att komma fram till om en eventuell upphandling 

ska genomföras eller ej. 

 

Länk till ett tidigare pressmeddelande med bakgrund. 

 

Kontaktpersoner: 

 

Anders Franzén 

projektledare 

anders.franzen@tingsryd.se 

Telefon 0706-689958 

 

Mikael Jeansson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

mikael.jeansson@tingsryd.se 

Telefon: 070-536 03 37 

 

https://tingsryd.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/155721807020190507Arenaprojektet.pdf

