SPONTANIDROTTSPLATSEN PÅ ANDERSBERG

Spontanidrottsplatsen är ett konkret resultat av
kommunens folkhälsoarbete. Anläggningen aktualiserades
i samband med att projektet Positiva Andersberg startade
2004 och det föll sig naturligt att placera spontanidrottsplatsen på Andersberg. Positiva Andersbergs
huvudsyfte är att öka välfärden inom området och minska
klyftorna i samhället. Spontanidrottsplatsen är ett av åtta
olika projekt som genomföres 2008-2009 för att höja
kvalitén på Andersbergs utemiljö.
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En spontanidrottsplats är en mötesplats där barn, ungdom och
vuxna kan mötas fritt och utöva flertalet fria aktiviteter utan
krav på prestation. Det finns inga formella bestämmelser som
säger hur en spontanidrottsplats ska utformas. Den kan variera
både i storlek och innehåll beroende på målgruppen, intressen,
lokala förutsättningar och resurser. Följande krav är dock
önskvärda; den ska vara öppen för alla oavsett ålder, den ska
stimulera till aktivitet och social samvaro och den ska vara
öppen för spontan verksamhet dygnet runt. Idag finns det ca
10 st spontan- idrottsplatser runt om i landet men antalet ökar
hela tiden då de blivit mycket populära. Spontanidrottsplatsen
på Andersberg är Halmstads första spontanidrottsplats.

TEKNISKA KONTORET

Den s k Grytan i Andersbergs grönområde blev en naturlig
placering av en spontanidrottsplatsen. Platsen upplevdes
som undanskymd och användes inte i någon större
utsträckning men utgör ändå en relativt stor del av
grönytorna på Andersberg. Att placera spontanidrottsplatsen här bidrar till att platsen får en funktion och
öppnar upp för liv och rörelse. Vallarna som tidigare
famnade in Grytan helt har modellerats om och öppnats upp
så att området blivit mer lättillgängligt, tryggheten i
området har ökat och platsen har integrerats med
Andersbergs övriga grönytor. Vallarna fungerar som
sittläktare till spontanidrottsplatsen. En öppning har gjorts i
vallen mot Andersbergsringen och en öppning mot
centrumparken.
Vid utformningen av spontanidrottsplatsen har man haft
kontakt med representanter för skolan, fastighetsbolagen,
föreningar, m fl. Trygghetsaspekter, tillgänglighet,
integration, socialt och fysiskt umgänge, genusperspektiv
samt olika åldersgruppers behov av anläggningen har vägts
in vid utformningen. Anläggningen består av en multiarena
med konstgräs där i huvudsak olika bollsporter kan utövas.

Det finns basketkorgar, bandymål och fotbollsmål.
Utanför multiarenan finns en hinder- och klätterbana för
koordinations- och balansträning, boulebana, löparbana,
längdhoppgrop, grillplats och sittplatser. Nyplanterade träd
kommer på sikt att skänka skugga till platsen.
Spontanidrottsplatsen har strålkastare som tänder upp
anläggningen fram till midnatt, trygghetsbelysningen utmed
gångvägarna är tända övrig tid.
Spontanidrottsplatsen har kunnat genomföras främst med
kommunala skattemedel men det hade aldrig gått att
åstadkomma en så komplett anläggning om inte HFAB och
Stena Fastigheter AB hjälpt till att sponsra anläggningen och
Svenska Fotbollsförbundets Kulanprojektet hade gett sitt
bidrag. Anläggningen har totalt kostat 2,4 milj kr varav
sponsring och bidrag uppgår till 1 milj kr. De första skisserna
togs fram sommaren 2007 och anläggningen påbörjades
hösten 2007. Tekniska kontorets park- och naturverksamhet
är ansvarig huvudman för anläggningen.
Markprojekteringsbyrån syd AB har projekterat
anläggningen och projekt- och byggledning har tekniska
kontoret stått för.

