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Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:           Belopp 
 

Ersättningsytor utomhus tennisbanor 

 

2017: 1 700 000 kr 

2018: 

2019: 

 

Beskrivning av projektet:  
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 bedri-

ver verksamhet utomhus samt hyr ut tennisbanorna vid Norrmalmia/Christinaskolan under sommarperi-

oden. Tennisklubben har ett nyttjanderättsavtal med Kultur, park och fritid som innebär att de står för all 

drift och underhåll. Kultur, park och fritid fick uppdrag av beredningen för Samhällsbyggnadsnämnden att 

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

kom tillsammans fram till att en placering vid Piteå Golfklubbs anläggning var den bästa lösningen. 

 

Piteå Tennisklubb och Piteå Golfklubb har tillsammans gjort en projektansökan för att skapa ett utomhus-

center för racketsport i anslutning till Piteå golfklubbs anläggning på Nötön. De vill tillsammans utveckla 

verksamheterna, skapa nya former av aktivitetsytor och locka fler utövare. Ansökan inkluderar 2 ersätt-

ningsbanor för nuvarande banor placerade vid Norrmalmia (beräknat till 1,7 mkr). De har beviljats drygt 

2,3 mkr men förutsättningar från allmänna arvsfonden är att hela projektet färdigställs. 

 

Ansökan inkluderar följande: 

4 Clay Tech tennisbeläggning   

2 minitennis banor  

2 padelbanor   

1 multiarena   

1 lekplats    

Asfaltering 3300 m2  

Stängsel  

Övrigt (jobb, nät, vindskydd, stolpar ,arbetsredskap mm) 

2 ersättningsbanor 1 700 000 kr (markarbete, asfaltering, clay tech mattor samt grusbädd) 

 

Beviljat bidrag 

Allmänna arvsfonden 1 512 000 kr (förutsättning för bidraget att hela projektet färdigställs). 

Riksidrottsförbundet     525 000 kr 

Kultur- fritidsnämnden     357 700 kr 

Summa bidrag 2 394 700 kr 

 

Föreningarnas eget arbete, maskiner mm 730 300 kr 

 

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Barn och utbildningsnämndens verksamheter kan ta del av nya verksamhetsytor.   

 

 

 

 



 

 

   

 

   

Syfte/Mål: 
Flytt av befintliga utomhustennisbanor vid Norrmalmia till Piteå golfklubbs anläggning på Nötön. Där 

finns möjlighet till samverkan och utveckling av Piteå tennisklubbs och Piteå golfklubbs verksamhet. Sam-

tidigt innebär detta en plats för ersättningsytor då tennisbanorna vid Norrmalmia måste flyttas. 

 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

1.7 milj kr för 2 banor = 850 000 kr/bana.  

1 bana är 36x18 m = ca 650 m2 

 

Kostnader per bana enligt följande: 

Markberedning inkl maskinhyror, arbetskostnader 300 000 kr 

Asfaltering 650 m2   200 000 kr 

Matta ClayTech som limmas på asfalten  250 000 kr 

Stängsel, grusbädd och övrigt arbete  100 000 kr 
 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

Driften kommer tennisklubben att ansvara för.  

 

2017:  

2018: 

2019: 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Inga 

 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Nya aktivitetsytor och verksamheter lockar fler och nya målgrupper av barn och unga att bli fysiskt aktiva 

och stimulera till utveckling. 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Utvecklingen vid Piteå Golfklubb har gett fler arbetstillfällen då nya verksamheter skapats. Hela 

anläggningen blir ett attraktivt besöksmål och lockar besöksnäringen från hela regionen. 

 

Demokrati och öppenhet 

Samverkan mellan olika föreningar och näringsliv ger nya perspektiv och utvecklar verksamheter. 

 

Livsmiljö 

Området kring golfklubben är en attraktiv plats som bidrar till ökad folkhälsa och bättre livskvalité för alla 

besökare. 

 

Ekonomi 
Då investeringen är gjord och driften igång kommer det inte vara några driftskostnader för kommunen. 

Piteå tennisklubb ansvarar för uthyrning och skötsel mot att de tar underhåll och drift. 

 

Personal  


