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Vinningahallen – presentation
Bakgrund

I projektet ”Centrumutveckling på landsbygden” har sedan knappt ett år en styrgrupp och ett
antal arbetsgrupper tagit fram förslag till utveckling av Vinninga/Filsbäck.
Efterhand har arbetet fokuserats på uppförande av en ny hall för idrott och samlingslokal i
Vinninga. Vinningabygdens Intresseförening presenterar i detta prospekt sitt förslag. Det finns ett
stort behov av större lokaler i Vinninga. Skolan är trångbodd. En ny hall för gymnastik friställer
ytor vid skolan, som kan användas för undervisning.
Det saknas samlingslokaler i Vinninga. Det behövs en mötesplats för alla i Vinninga/Filsbäck.
En anläggning av detta slag blir en positiv faktor för Vinningabygdens framtida utveckling.

Omfattning

Den nya anläggningen är planerad att innehålla följande delar/funktioner:
•
•
•
•
•
•

Hall med planmåttet 40 x 20 m. Utrustning för gymnastik och ett antal idrotter.
Läktare för 300-400 personer.
Samlingslokal för ca 175 personer
Café och anpassat kök därtill
Omklädningsrum och förråd för den verksamhet som planeras
Kansli och sammanträdesrum för bolaget och föreningslivet i bygden.

Ägande

Anläggningen planeras drivas i ett privatägt aktiebolag med s k begränsad utdelningsrätt. Antalet
aktie per person begränsas till 10 st. Det innebär att ingen part kan få egen aktiemajoritet. Pris per
aktie 1000 kr.
Ägandet och driften av anläggningen förutsätter ett starkt lokalt engagemang. Intresseföreningen
har gjort studiebesök till St Levene, Vedum och Långared, där det finns samma typ av anläggning
och upplägg av driften och det fungerar väl.

Finansiering och driftsekonomi

Den totala byggkostnaden beräknas till ca 18 milj kr. Finansieringen baseras på eget kapital från
allmänheten, stort antal ideellt antal arbetstimmar vid uppförandet, bidrag från stiftelser och
fonder, bidrag i olika former från det lokala näringslivet och banklån.
Kostnaderna för banklånet och driftskostnader kommer att täckas av ett hyresavtal med skolförvaltningen, som erlägger hyra för 40 timmar i veckan 40 veckor per år. Därutöver tillkommer
intäkter för uthyrning av hallen och samlingslokalen till föreningslivet och allmänheten samt
hyresintäkt från caféverksamheten.

Plats

Det finns en samsyn att placera anläggningen på den tomt som ligger söder om Varavägen.
Förutom själva byggnaden kommer parkeringsplats att anläggas vid byggnaden.

Tidsplan

Planeringsperioden med framtagande av ritningar, bygglovshandlingar, kommunens detaljplanering och finansiering beräknas till 12-18 månader från det att beslut är taget att genomföra
projektet.

