
NIF investeringar bilaga 3 a

NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV

Investeringsplan 2017-2020

Prio Investeringsprojekt
Budget 

2016

Prognos 

2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2021

Idrottsanläggningar 1,5 1,5 1,0 5,0 4,5 1,5 0,2 0,1 0,6 0,6 0,2

3 1. Utbyte av bevattningsanläggningar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0

3 2. Byte av konstgräsplaner;  Hamre (Wenströmska 2019) 3,5 3,5 0,4 0,4

3 3. Div investeringar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Friluftsanläggningar 0,5 0,5 2,5 1,5 1,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

3 4. Björnön allmänt 1,0 1,0 0,1 0,1

4 5. Div inv enligt handlingsplan för friluftslivet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3 6. Friluftsbad 1,0 1,0 0,1 0,1

Investeringsprojekt, totalt 2,0 2,0 3,5 6,5 6,0 2,0 0,2 0,4 0,8 0,7 0,2

prio 1  Objekt som inte är möjliga att avbryta pga avtal, förbindelser eller att de är redan påbörjade. Objekt som medför väsentliga kostnadsreduceringar (lönsamma investeringar)

prio 2  Objekt som inte är påbörjade men där fullmäktige beslutat om genomförande och som inte kan omprövas eller senareläggas 

prio 3  Objekt som är nödvändiga för att behålla nuvarande servicenivåer

prio 4  Övriga objekt som innebär en ökad ambitionsnivå men som ändå bör genomföras

prio 5  Objekt som kan skjutas på tiden

Idrottsanläggningar

1. Bevattningsanläggningarna på fotbollsplanerna är alla äldre än 10 år. Ett fortlöpande byte måste ske successivt.

2. De äldsta konstgräsen behöver bytas inom planeringsperioden. Konstgräsens kvalité och uppbyggnad förändras och förbättras successivt. Det innebär att livslängden

kan förväntas bli längre för de senast byggda anläggningarna. Efter att ha bytt konstgräsytan på Ringvallen (2014) står Hamre IP (2018) och Wenströmska IP (2019) på tur. 

Det gamla konstgräset återanvänds på andra idrottsplaner och ytor för spontanidrott.

3. Behovet av kompletteringar och förnyelse av utrustning ökar. Mycket är gammalt och hårt slitet. I investeringsbudgeten bör utrymme finnas för detta och därmed

säkerställa anläggningarnas funktion.

Friluftsanläggningar

4. Björnön är i stort behov av upprustning. Befintliga anläggningar är gamla och slitna och behöver förnyas och kompletteras. 

Det handlar om motionsspår, vägar, skyltning/info, bänkar, soffor, grillplatser, belysning, bryggor m m. 

5. Handlingsplanen pekar på behovet av att göra friluftsanläggningar tillgängliga för alla. Det handlar om bl a att lättare ta sig till anläggningar, 

att service med toaletter och information finns på plats. Planen handlar också om att komplettera med leder och platser för kanoting, 

utveckla cykelleder för mountainbike, förbättra spårsystem för löpning och skidåkning, skridskoåkning  etc.

6. Flera av våra badplatser  t ex Sundängen, Framnäs och Lövudden är i behov av ny utrustning och renoveringar.
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