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Förstudie konstgräsplan i Sävsjö

Föredragen handling

a) Pontarius AB – förstudie konstgräsplan

Redogörelse

Inför dagens sammanträde har utskickats förstudie med förslag till ny
konstgräsplan för fotboll vid Hofgårdsvallen i Sävsjö.
Kultur- och fritidsnämnden har under flera år begärt medel för att anlägga
en konstgräsplan med belysning i Sävsjö. I kultur- och fritidsnämndens
förslag till budget för 2015 begär nämnden 6,0 milj. kronor för byggande
av konstgräsplan.
Den 11 mars 2014 träffade representanter för kommunstyrelsen och
kultur- och fritidsnämnden företrädare för de olika fotbollsföreningarna i
kommunen för att diskutera konstgräsplan i Sävsjö. I samband med detta
möte betonade föreningsrepresentanterna att de helst ser att en
konstgräsplan byggs på Hofgårdsvallens B-plan.
Under våren 2014 beslutades om att genomföra en förstudie om att
anlägga en ny konstgräsplan i Sävsjö.
Inför påbörjandet av konsultens arbete med förstudien genomfördes den
18 juni ytterligare ett samrådsmöte med representanter för
fotbollsföreningarna.
Vid dagens sammanträde görs en noggrann genomgång av den
framtagna förstudien.
I förstudien presenteras 2 alternativa kostnadsbedömningar. I det ena
alternativet, som är något dyrare, består fyllningen av miljövänligt
gummigranulat (EPDM). I det andra alternativet består fyllningen av
gummigranulat av återvunna däck (SBR).
Det diskuteras även om alternativ placering av konstgräsplan på
Hofgårdsvallens A-plan. Detta främst med anledning av planerade
allvädersbanor för friidrott på samma anläggning.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tillstyrka förslaget till att anlägga en konstgräsplan på Hofgårdsvallens
B-plan i Sävsjö, i enlighet med den gjorda förstudien och med fyllning av
miljövänligt gummigranulat.
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