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Delegationsbeslut avseende stöd till aktivitetsplats i 

Vänga  

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2020-01-29 

§ 16 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja Ortsrådet i Vänga 
(genom berörda föreningar) max 150 000 kr till utveckling av aktivitetsplatsen 
på- och i anslutning till Vänga Bollklubb.   

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden tog 2019-11-05 § 161 beslut om stöd till 
aktivitetsplatser i landsbygden. 
 
Ortsrådet i Vänga ansöker om 150 000 kr för utveckling av aktivitetsplatsen på- 
och i anslutning till Vänga Bollklubb (se bilaga). Enligt förslaget behöver 
utveckling av området ske i olika etapper, varav att förutsättningarna att kunna 
ta sig till och från området behöver möjliggöras och prioriteras i ett första 
skede. Detta hade bland annat inneburit ökad tillgänglighet, ökad säkerhet och 
att attraktiviteten till platsen ökat. Platsen kan på så vis även binda samman 
angränsande spår och leder. 
 
I ett vidare skede åtar sig Ortsrådet i Vänga att utveckla platsen ytterligare. 
Enligt kompletterad ansökan finns förslag om att anlägga-/rusta upp 
discgolfbana, lekplats och boulebanor.   
 
Ansökan, med tillhörande komplettering ligger i linje för framtagna kriterier för 
aktivitetsplatser på landsbygden. Det bidrar till ökad fysisk aktivitet och rörelse, 
att utveckla nya- eller befintliga platser för människor att mötas på och ökat 
lokalt engagemang. En aktivitetsplats ska stimulera och locka till rörelse samt 
vara en plats för människor att mötas på. Det är också en plats som är öppen 
för alla, där människor kan aktivera sig utan krav på föreningsmedlemskap eller 
avgifter. 

Beslutet expedieras till 

1. Ortsrådet i Vänga 
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Aktivitetsplats Vänga 2020 

 

Till den tidigare ansökan vill vi lämna följande komplement: 

Vänga söker bidrag till en vandringsled som förbinder Vänga, och Vänga mosse, med vägen till 

Ringabo och Solviken, med sikte mot Fristad förstås. Se tidigare ansökan. 

Representanter för föreningarna i Vänga har träffats och vill nu göra ett tillägg där platsen runt Vänga 

BK:s klubbstuga och fotbollsplan blir centrum. Där finns idag ett välutrustat hus med 

omklädningsrum, dusch, bastu samt fin samlingslokal och kök. 

I anslutning till klubbstugan vill vi sätta upp en antal korgar för discgolf. Det finns ett stort intresse för 

den sporten och ingen träningsplats i Fristadsbygden. Terrängen runt klubbstugan skulle fungera bra. 

Vi tänker oss 5-10 korgar. Om kostnaderna för korgarna ryms inom ansökan på 150 000 kronor så tar 

Vängas föreningar ansvar för att de sätts upp under 2020. Annars tänker vi att på sikt hitta annat sätt 

för finansiering. 

Utanför klubbstugan har det tidigare funnits en lekställning med gungor som nu är borttagen och 

ytan används för lager i samband med fibergrävning. Vänga BK siktar på att göra iordning den ytan 

igen med gungor och eventuellt annan lekplatsutrustning och då skapa en träffpunkt för familjer. 

Finns intresse så kanske även de gamla boulebanorna kan återställas.  Dessa två idéer kan vi göra 

iordning under året om kostnaderna för vägen blir lägre än 150 000 kr, annars på lite längre sikt. 

 

Vänga 20 januari 2020  Camilla Isaksson, Ruben Enochsson, Anna-Karin Albertsson  

 

Ansökan september 2019 

Vänga har samlat alla föreningar till ett möte i juni tillsammans med representant från Framtid 

Fristad. Närvarande föreningar var Vänga bollklubb, Hembygdsföreningen, LRF, Röda Korset, 

Equmeniakyrkan, scoutkåren och Svenska Kyrkan. 

Förslaget från Vänga är att inom ramen för ”utveckla aktivitetsplatser/Näridrottsplatser på mindre 

orter” ansöka om stöd till en vandrings- och cykelled i anslutning till Vänga Mosse. 

Leden skulle börja vid fotbollsplanen (Solgärdet) och gå genom skogen till den skogsväg som går 

mellan R42 och Ringabo. Då möjliggörs en betydligt längre vandringsled utan att man behöver 

gå/cyklat på R42. Görs vägen något längre kan den ansluta till vägen till Solviken. 

Sträckan är knappt 1 km och markägarna är vidtalade. 

Vi kan själva ha kontakt med entreprenörer och en kostnad för arbete och material uppskattas till ca 

150 000 kr, men kan bli mer beroende på terrängen. 

Det finns eventuellt möjligheter att utnyttja fiberdragningen som nu görs i området. 

Vängas förhoppning är förstås att denna led så småningom kan byggas på och bli en del av den 

efterlängtade och välbehövda cykelvägen till Fristad.  

Vi hoppas på stöd hos Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 



 

Om denna idé inte för gehör inom ramen för ”utveckla aktivitetsplatser/Näridrottsplatser på mindre 

orter”, så har vi andra idéer. T.ex. finns önskemål om bana för Frisbeegolf, en lekplats för möte 

mellan barnfamiljer m.m. 

 

För föreningarna i Vänga 190826 

 

Camilla Isaksson, 0702 725476 

Ruben Enochsson, 0706 218198 

Anna-Karin Albertsson, 0702 374468 
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