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Ersättningsytor tennisbanor vid Norrmalmia 

Bakgrund 

Inom den utredning som pågår kring skolstrukturen i Piteå föreslås en ombyggnation av 

Christinaskolan. Ombyggnationen och nya lösningar för parkering och trafiksituation innebär 

att den yta som idag inrymmer två tennisbanor och drivs av Piteå Tennisklubb måste flyttas. 

Piteå Tennisklubb bedriver verksamhet utomhus samt hyr ut tennisbanorna vid 

Norrmalmia/Christinaskolan under sommarperioden. Tennisklubben har ett nyttjanderättsavtal 

med Kultur, park och fritid som innebär att de står för all drift och underhåll. 

Uppdrag 

Kultur, park och fritid har fått uppdrag av beredningen för Samhällsbyggnadsnämnden att 

tillsammans med Piteå Tennisklubb titta på alternativa placeringar för utomhus tennisbanor i 

Piteå. 

Metod 

En arbetsgrupp med representanter från Kultur, park och fritid samt Piteå Tennisklubb tittar 

på alternativ placering av utomhus tennisbanor. Utifrån placeringsförslag involveras berörda 

parter i processen. 

Alternativa placeringar 

 Strömbackaskolans befintliga område med tennisbanor 

 Nyetablering i anslutning till Golfklubben 

 Nyetablering Norrstrandsområdet 

Strömbackaskolan 

I anslutning till Strömbackaskolan finns ett stort område för utomhusidrott som nyttjas för 

skolidrotten samt spontanverksamhet. Inom området finns bla fyra tennisbanor på asfalt, 

Streetbasket, Beachvolleyboll och en 7-manna konstgräsplan. Nyttjandegraden är hög med 

både organiserad verksamhet och spontanidrott. Det har blivit en naturlig mötesplats som är 

full av liv och aktiviteter. Området ligger centralt placerat och är lättillgängligt med 

anslutande cykel- och gångvägar. Strömbackaskolan äger anläggningen förutom 

konstgräsplanen som ägs av Kultur, park och fritid. Direkt berörda av eventuella förändringar 

är Idrottslärarna, skolidrotten och spontanverksamhet. 

Golfklubben 

Golfklubben har idag en stor verksamhet som även omfattar restaurang och hotell. På årsbasis 

sysselsätter de ett flertal anställda. De har långt gångna planer på att bygga ut sin restaurang 

och sitt klubbhus samt utveckla anläggningen i samverkan med andra verksamheter. De äger 

idag sin anläggning och har även köpt en större markyta där de gärna skulle se två nya 

tennisbanor. Att komplettera sin golfverksamhet med verksamhet för tennis ser de som en stor 

fördel för alla parter. Det finns stora samverkansvinster samt även möjlighet till ex tävlings- 

och lägerverksamhet med det utbud som golfklubben har idag. 
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Norrstrand 

Norrstrandsområdet är utpekat som ett rekreations- och aktivitetsområde. Det är dock fortsatt 

vissa oklarheter kring framtida utveckling av området. Eventuell vägsträckning och 

kraftledningen är delar som påverkar framtiden. I höst påbörjas byggnation av en skatepark 

inom området och en utredning kring eventuell fotbollshall pågår. Nya anläggningar kräver 

infrastruktur i form av närhet till toaletter och andra lokaliteter. En placering av tennisbanor 

inom detta område skulle innebära behov av någon form av servicebyggnad. 

 

  

Placering Strömbacka 

Fördelar Nackdelar 

Närhet till skola och möjlighet till hög 

nyttjandegrad dagtid. 

Tappar spontanytor för tennis som har hög 

nyttjandegrad idag. 

Centralt läge och god tillgänglighet i form 

av gång- och cykelvägar. 

Blir inte ersättningsytor, tennis tappar totalt 

2+1 banor med denna placering. 

Möjlighet att nyttja skolans toaletter och 

omklädningsrum vid arrangemang. 

Tennisbanor blir avgiftsbelagda kvällstid, 

minskar möjligheten till spontanaktiviteter. 

Kombinationen med andra verksamheter i 

anslutning som fotboll och beachvolley 

positivt. 

 

Nya aktiviteter har möjlighet att söka extern 

finansiering (skolsamverkan, nya aktiviteter 

enl tennisklubbens förslag) 

 

Drift och tillsynsavtal med tennisklubben. 

Kan det gälla för hela spontanområdet? 

 

 

 

Placering Golfklubben 

Fördelar Nackdelar 

Golfklubben kan erbjuda boende och 

restaurang inom området som öppnar för 

olika arrangemang och tävlingar. 

Kostnader för markarbeten tillkommer. 

Tillgång till bokning och drift finns redan. Ligger inte nära skola/skolor för 

skolsamverkan och spontanspel. 

Golfanläggningen blir mer komplett. 

Planerade området rymmer 2 tennisbanor.  

 

Piteå Tennisklubb och Piteå Golfklubb har 

möjlighet att söka extern finansiering. 

Samverkan mellan föreningar utvecklar 

bägge föreningars verksamheter. 

 

Möjlighet att utveckla området med 

ytterligare verksamheter i framtiden finns. 
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Placering Norrstrand 

Fördelar Nackdelar 

Centralt läge och närhet till andra 

verksamheter 

Helhetssyn för området saknas. 

Nya aktiviteter har möjlighet att söka extern 

finansiering 

 

Området är inte planerat klart, vilka 

aktiviteter ska inkluderas?  

Kostnader för markarbeten tillkommer. 

 

 

Saknas tillgång till wc, omklädning. 

 

 

Drift och tillsynsavtal med Tennisklubben. I 

framtiden tillkommer aktivitetsytor för olika 

verksamheter inom Nolia/Norrstrands 

område, vilket ställer krav på lösningar av 

framtida skötsel och drift. 

 

Sammanfattning och slutsats 

Flytt till Strömbacka blir inga ersättningsytor utan innebär att antal tennisbanor i Piteå 

minskar. Spontanverksamheten påverkas i hög grad. Bedömningen från arbetsgruppen är att 

detta förslag inte kan användas som ersättningsytor. Däremot föreslås området utvecklas i 

samverkan med Strömbackaskolan för ökad spontanverksamhet.  

 

Nolia/Norrstrandsområdet känns inte aktuellt eftersom utredning av andra verksamheter 

pågår. Placering här skulle innebära att ett nytt servicehus skulle behöva anläggas. 

 

Arbetsgruppen föreslår att ersättningsytor för Norrmalmias tennisbanor anläggs i Piteå 

Golfklubbens anläggning. Här pågår redan en utveckling av området och öppnar upp för nya 

samverkansformer. Piteå Tennisklubb ansvarar för driften i samverkan med Piteå Golfklubb 

och kan tillsammans bredda sina verksamheter både för Piteborna och för besökare. 

 

 

Jenny Axelsson 

Avdelningschef Fritid 

Kultur, park och fritid 


