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Roger Nilsson 

MISSIV 

Revidering - Vision Lärkan 

BAKGRUND 

Ink. 
Ledningsutskottet 

Lärkans sportfält är centralt beläget vid en av stadens huvudinfarter och gränsar till 
ett stort friluftsområde med stigar, löp/skidspår och sjöar med badplatser. 
Sportfältet inrymmer idag en inomhusanläggning innehållande bad och idrottshall, 
en ishall för hockey och konståkning, curlinghall, gräsplaner för fotboll samt 
allväders!JanoL 

Rörelser i Salas östra stadsdelar har bLa.lett fram till ett beslut om en flytt av anrika 
Silvervallen till förmån för en utveckling av centrum, denna flytt betyder stora 
behov av upprustning och uppgradering av både Silvervallen och Lärkans sportfält 

TANKAR BAKOM BEFINTLIGA VISIONEN 
Med Vision Lärkan finns en ypperlig chans att ta ett nytt tag när det gäller det utbud 
och innehåll som vi idag förknippar med en väl fungerande sport- och 
fritidsanläggning. 

En anpassning till rådande trender inom idrotten både på en barn- och 
ungdomsnivå såväl som på elitnivå är av stor betydelse då det möter upp rådande 
intressen och erbjuder större möjligheter för allt fler att aktivera sig inom 
föreningsidrotten. 

Ändrade vanor i vårt fritidutövande kan också plockas upp och utvecklas som ett led 
att öka människors lust till att aktivera sig och därmed främja folkhälsan. 

Genom att koncentrera olika idrotts- och fritidsverksamheter till en och samma 
plats kommer man kunna samnyttja parkeringar, personella insatser, drift och 
förvaltning. 

En annan stor fördel med att koncentrera utbudet av aktiviteter är att hämtning och 
lämning i samband med barns idrottande lättare kan samordnas med föräldrarnas 
eget motionsutövande. Medan barnen tränar fotboll kan mamma/pappa gå på gym. 
Alla har något att göra på Lärkan. 
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Kultur- och fritidsenheten 

VISION LÄRKAN - ETAPP 1 AVSLUTAD 
I denna etapp anlades en ny elvamannaplan med konstgräs samt en ny 
allvädersbana med en naturgräsplan i mitten. Marken runt planerna modulerades 
och snyggades till. 

2011 
Under 2011 reviderades Vision Lärkan i föreningsdialog och tillsammans med 
tjänstemän. 

Ett material togs fram där de olika etapperna och investeringar finns beskrivna. 

NULÄGE 
2013-04-02 informerades ledningsutskottet om historiken om Vision Lärkan och 
eventuell fortsatt utveckling av området samt kostnader för detta. 

Beslut i KS 2013-04-02 §70 uppdrar till kommunstyrelse förvaltningen att föra en 
dialog med föreningslivet kring Vision Lärkan och därefter redovisa genomförd 
dialog tillledningsutskottet senast 2013-05-21. 

REDOVISNING 
Föreningsdialogen genomfördes den 2013-05-06 med berörda föreningar. Den 
reviderade Vision Lärkan presenterades. Föreningarna gavs möjlighet att lämna 
synpunkter och förslag på förändringar och prioriteringar. 

På grund av den allt större trängseln i idrottshallarna, vilken hämmar föreningarnas 
verksamher, samtidigt som den genererar konflikter meiian såväl förening och 
förening som mellan förening och kommun, bör en sport- och evenemangshall, 20 x 
40, med publik funktion och cafeteria prioriteras och byggas inom en tvåårsperiod. 
Om sport- och evenemangshallen byggs ihop med befintlig hall möjliggörs fler 
omklädningsrum som täcker behovet för fotboll, friidrott, m.fl. Omlokalisering av 
maskinpark för drift av Lärkan måste ske parallellt. 

För att möjliggöra en framtida flytt av Sala FF' s verksamhet från Silvervallen till 
Lärkan behövs fler omklädningsrum, läktare vid huvudarenan, klubblokal, förråd 
och försäljningsmöjligheter vid matcher. Sala FF vill i dagsläget använda 
naturgräsplanen sidan om konstgräset som sin huvudarena. En läktare med 
omklädnings- och försäljningsmöjligheter i direkt anslutning till naturgräsplanen 
kan medföra hinder för ett framtida idrottshallsbygge. 

Mindre fotbollsplaner (7 -man) bör anläggas för att kompensera för förlorade ytor 
vid flytt från Silvervallen. 

Bandyplanjskridskobana kan avvaktas, då denna investering medför stora 
kringkostnader gällande vägnät och säkerhet för skolbarn vid Lärkbackskolan. 
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