
MULTISPORT ARENA I GNARP

BAKGRUND

Inriktningen är att flytta ishallen i Gällsta mer 
centralt beläget i Gnarp och då i närhet till skolan, 
sporthallen Gnarpsviljan, fotbollsplanen, 
motionsspåret samt skateparken. Genom detta blir 
ishallen mer lättillgänglig och kräver mindre 
transporter. Således blir hallen ett komplement till 
sporthallen samt skapar möjligheter att skapa ytor 
även för en mindre ”multiarena”.



FRÅN OBJEKT TILL KONCEPT

Det finns skäl att utvidga synsättet från att flytta ett 
objekt (ishallen) till att utveckla ett helt koncept 
(multiaktivitetsarena)  innehållande möjligheterna till 
en mängd aktiviteter inom ett begränsat och centralt 
område. Det kan finnas förutsättningar att integrera 
Gnarpsviljan med ishallen och där kompletterat med 
ytterligare aktivitetsytor. Sammantaget kan ytorna då 
betraktas som en mindre multiarena.



OLIKA AKTIVITETER

Skola-utbildningsverksamheten 

Gnarpsviljan erbjuder redan aktiviteter med tävlingsmått för 
innebandy, handboll, volleyboll, basket, etc. Där är 
belysningen och ventilation samt ljudnivån låg och 
därigenom är miljön bra. Utöver detta omklädningsrum och 
hygienutrymmena väl planerade för skolverksamhet. 

Idrottsanläggningarna stärker skolans utbildningsmål inom 
idrott och hälsa och är till stor nytta för 
förskoleverksamheten, föreningslivet, sportsevents och 
ungdomarnas spontana aktivitetsbehov. 



FÖRENINGLIVET

 

  Föreningslivets behov och önskemål tillgodoses under överskådlig 
tid för olika idrotter, gymnastik, gruppträning, skatepark, dans, 
skytte, inomhusklättring, parkour m.m. Publikplatser med läktare 
inryms i bägge hallarna. personer, café och mötesplats möjliggör 
större idrottsarrangemang och event. Detta integreras med aktiviteter 
anpassade för de äldre i form av styrke och balansträning samt 
utövande av exempelvis boule men även för kursverksamhet.



Ungdomsverksamheten kan förläggas till en tilltänkt 
multihallen med olika aktiviteter. Kulturaktören, 
Kulturstjärnan, kan få möjlighet till fortsatta aktiviteter ex 
inom musik- och teater. Föreningen har, redan idag, 
funktionella ljud- och ljusanläggningar.

KULTUR



NÄRINGSLIVET

För näringslivet innebär multihallen möjligheter till 
konferenser, utställningar, mässor, olika event, företagsfester 
etc. Näringslivet kan, förhoppningsvis, också fungera som 
samverkanspart vid byggande och drift. 



CAFÉ OCH RECEPTION

I direkt anslutning till multihallen byggs en ny reception med 
café, mötesplats, toaletter, vaktmästeri, städ- och 
personalutrymmen. Tillbyggnaden föreslås vara inbjudande 
med stora glasytor och placeras strategiskt med korridorer 
(gångslussar) till anläggningens olika delar. Här finns digital 
information, service och bokning för respektive anläggning. 



VAD HÄNDER NU?

Det krävs en förstudie för analyser av fortsatt objektsplanering, 
planarbeten, kostnadskalkyler för investeringar och drift, 
finansieringsmöjligheter, huvudmannaskap och driftsformer. En 
studie kan inte fastställa finansieringsbehovet men, möjligen, ge 
en indikation om möjligheterna till finansiering av dessa. 

Driftskostnaderna kan vara synnerligen intressanta att få belysta 
av särskild kompetens med uppdaterad kunskap gällande 
konvertering och tillhandahålla den energi som anläggningen kan 
tänkas skapa. I det avseendet finns skäl att beakta möjligheten 
med de stora takytorna för produktion av el.



VAD SKA FÖRSTUDIEN VISA?

En förstudie bör även tydliggöra vilka som förväntas vara 
huvudmän i projektet. Utredningen som sådan måste följa en 
tidsplan med tydligt formulerad delmål. Om detta inte lyckas 
finns, idag, inga förutsättningar att driva processen vidare.
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