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Motion —Ny gräsplan i centrala Olofström

konstgräsplan

— numera ett populärt alternativ till naturgräsplan.

Kultur och fritidsnämnd har fått ett uppdrag på sitt bord att välja mellan olika alternativ på
ny konstgräsplan

på Danfåltet.

Av alla förslag blev två kvar. Inget av dessa förslag är dock

tillfredsställande när det gäller miljön och användbarheten.
synpunkter från lokala fotbollsklubbar
1.

Längst neri motionen bifogas

samt miljösamordnaren.

SBR-granulat som är gjort på återvunna bil-, maskindäck skadar miljön i och med att

det skottas och borstas och då hamnar utanför plan och vid regn rinner iväg och
slutligen hamnar i våra vattendrag.

Rapporter från USA visar att många unga spelare,

speciellt målvakter har drabbats av leukemi. Målvakter är speciellt utsatta eftersom
de dyker neri målområdet

2.

och får in granulat i hår, öron och mun.

eCork är troligtvis bättre både för miljö och hälsa, men har visat sig ha dåliga
vinteregenskaper.
snöskottning

Det klumpar ihop sig och gör planen både ojämn och hal. Vid

följer korken med och hamnar i kanterna.

En annan aspekt än miljö och hälsa är att både investeringskostnaden och driften är orimligt
hög för en liten kommun som Olofström. Vi harju inga lag på elitnivå. Förr var fotboll en
sport för vår, sommar och höst. På vinterns var det hockey som gällde. ldag kräver klubbarna
så mycket mer. Man vill spela åter runt. Det kommer dessutom krävas nya planer i andra

tätorter i kommunen.
Att spendera 9-10 miljoner på ett enda konstgräs fotbollsplan med en årlig driftskostnad på
ca 1,1 alt 1,2 miljoner kronor är inte försvarbart

när vår ekonomi är så ansträngd.

Ett bättre - rentav miljövänligare och billigare alternativ är istället att man på Dannfältet
anlägger ett naturgräs plan.
l England spelar man på gräsplan och här i södra Sverige har vi mestadels både varma och
snöfattiga vintrar. Det finns exempelvis
för en plan kostar det 1 - 1,5 miljoner.

Moderaterna

yrkar på att:

något som heter English Grass, som säljs på rulle och

Kultur och Fritidsförvaltningen
Danfältet.

Beräkna investerings

hälsoaspekter

i förhållande

undersöker möjligheten att anlägga en naturgräsplan på
och driftskostnad

och

till en konstgräsplan.

Eftersom vi har fjärrvärme till Dannfältshallen
returvattnet

samt beakta miljöaspekter

från fjärrvärmen.

kan man låta fotbollsplanen

värmas upp på

Det är ett både miljövänligt och ekonomiskt alternativ.

Både kommunen och lokala leverantörer

får bättre avsättning för sin flis —Undersöka om

det är ett ekonomiskt hållbart alternativ.

Om ovanstående undersökning faller väl ut yrkar Moderaterna
Anlägga en fotbollsplan

på Dannfältet

med ovan nämnt fjärrvärme

Moderaterna

Britta Lindgren
Marianne

Eriksson

Niklas Nordström
Torsten Cairenius
Mattias Karlsson

'

som avses för fotbollsplaner

— returvatten.

Olofström

Patrik Krupa

i en naturgräskvalitet

på att:

Olofström 2018.03.09

/

