Satsningens namn

Utegym för bibehållna aktiviteter

Startdatum

2021-02-01

Slutdatum

2021-04-30

Idrotter

Fotboll,Gymnastik,Gymnastik - Barngymnastik 7-12 år (ej
tävling),Gymnastik - Barngymnastik upp till 6 år,Ishockey,Skidor

Vem deltar i satsningen?

Barn 7-12 år (utövare), Ungdom 13-20 år (utövare), Unga vuxna 2125 år (utövare), Aktivitetsledare, Organisationsledare, Föräldrar

Om du valt övrig målgrupp
ovan, vänligen specificera
Kontotyp

Bankgiro

Bakgrund

Vi behöver skapa aktivitetsytor utomhus för att kunna bibehålla
verksamheten. Vi har tvingats ställa in matcher, träningar, tävlingar
och liknande kopplat till restriktioner från myndigheter samt
förbund.

Syfte/mål

Aktivitetsyta i anslutning till nuvarande upplysta löpar och skidbana.
Då kan vi genomföra försäsongsträningar för hockeyn och fotboll,
skidskolan för främst de yngsta behöver ytor att samlas och ha
aktiviteter på. Kommer fungera som "gym" på ett smittsäkert sätt
för alla sektioner.

Genomförande

Byggandet: Genom både ideella krafter och vissa inköpta tjänster
bygga attraktiva ytor och områden att vistas på, kommer vara
användbart året runt. Bjuda in alla lag och grupper genom ett
schema tillsammans med alla våra övriga faciliteter där sektionerna
med stöd av kansliet bokar tider.

Ange en tidsplan för de
aktiviteter som ska
genomföras

Aktivitet

Datum

Ansvarig

Invigning

20210509

Invigning

Koppla Belysning

202104

Staffan Boman

Färdigställa ytan
med
skademinimerande
bark/flis

202104

Staffan Boman

Gjuta fundament
för redskap samt
belysning

202104

Staffan Boman

Anlägga eldragning
till kommunens el
för belysning av
banan

202103

Staffan Boman

Bygga fundament
för belysning

202103

Staffan Boman

212104 bygga
gjutgropar för
redskap

202103

Staffan Boman

Skapa hårdgjorda
ytor

212103

Staffan Boman

Anlägga dränering

202103

Staffan Boman

Starta markarbeten

202102

Staffan Boman

Övrig information (vid
behov)

Vi kommer genomföra detta med delvis ideella krafter i form av
entreprenörer samt maskinägare då det handlar om anläggning av
mark till stor del. Även byggandet av gjutformarna kommer ske
ideellt

Bifoga beskrivning (vid
behov)

Beskrivning projekt utegym.docx
Checklista jämställdhet.pdf

Sökt belopp

450 000

Egna finansiella medel

76 543

Andra
finansiärer/bidragsgivare

110 500

Totalsumma för satsningen

637 043.00

Budget

Beskrivning av
kostnad/intäkt

Kostnader

Intäkter (ex.
deltagaravgifter)

Koppla belysning

1 500

0

Färdigställa ytan

10 000

0

Gjuta fundament

41 000

0

Eldragning
belysning

16 750

0

Redskap inkl
montering

422 793

0

Bygga fundament

10 000

0

Bygga gjutformar

45 000

0

Skapa hårdgjorda
ytor

26 000

0

Anlägga dränering

12 000

0

Markarbeten

40 000

0

Summa: 625 043

Summa: 0

Bifoga ekonomisk kalkyl
(vid behov)

Offert_utegym_StaffanBoman.pdf
Kalkyl uteaktivitetsyta samt utegym.xlsx

Intygande

Jag som företrädare av ansökan intygar att jag har tagit del och
godkänner villkoren ovan.

E-post

staffan.boman@svw.se

Jag, som företrädare av
ansökan, intygar att
ovanstående uppgifter är
riktiga och sanningsenliga

Ja

