Outdoor Område ved Grenå Idrætscenter
Mit navn er Michael Bengtson, og er en af dem der har taget initiativ, til det nye Outdoor område ved
Grenå Idrætscenter. Først vil jeg gerne sige tak, for at i har taget projektet med i jeres budgetforhandlinger,
det er dejligt at se i også tror på at projektet. Forhåbentligt kan området komme rigtig mange til gavn, ikke
kun for dem som bor i Grenå, men også hele oplandet.
Vi håber området kan fungere som et trækplaster for nye tilflyttere, eller måske være med til at kunne
holde på nogle af de unge mennesker, så de ikke flytter væk fra området.
Området som forhåbentligt kommer til at bestå af en multibane 20*40 meter, en skaterpark, en pumptrack
bane, og en skøjtebane skal fungere som et samlingssted for unge, familier og ældre som vil ud i den friske
luft, og bruge kroppen. Med tiden håber vi at det gamle rugby klubhus kan tages i brug, til udlejning af
skøjter samt salg af drikkevare, som man kan nyde på områdets siddepladser.
Da dette er et større projekt til lige godt 6 millioner, er vi også godt klar over at projektet, måske skal deles
op i etaper.
Første etape er allerede gået i gang, og multibanen er bestilt og kommer i uge 43. Pris 204.000 kr. Pengene
er kommet fra en af Slots og Kulturministeriets puljer (150.000 kr.) samt Norddjurs Kommune, som har
støttet med 33.000 kr. F.C. Grenaa støtter med den sidste del af beløbet.
Anden etape er Skaterpark og Pumptrack banen, her skal der bruges omkring 1.3 millioner til
anlægsudgifter. Her har jeg oprettet et Ildsjæls projekt ved RealDania, man skal opnå 500 likes for at blive
taget i betragtning, dette opnået vi på 5 timer, så vi er ikke i tvivl om at lokalområdet, bakker op omkring
projektet.
Tredje etape er skøjtebanen. Det er klart den største udgift på omkring 3.9 millioner, men med i prisen, er
alt hvad der skal bruges såsom skøjter, kølemaskine, støttepingviner til de mindste, ismaskine til reparation
af isen.
Vi har derfor ansøgt forskellige fonde og puljer, i håb om at de har lyst til at støtte projektet. Der er sendt
ansøgninger for 6,5 millioner og forløbet brugt omkring 100 timers arbejde på at få stablet den første del af
projektet på benene.
Hvis vi ikke kommer i mål med vores ansøgninger, men evt. kun for støtte til skaterpark/pumptrack banen,
håber jeg at i også vil have skøjtebanen med i betragtning de næste par år i budgettet, da jeg er sikker på
det kan være en fantastisk aktivitet at kunne tilbyde lokale, men også turister der er på besøg i vinter
halvåret. Håbet er at skøjtebanen i form af udlejning af skøjter/entré indtægter skal kunne finansiere
vedligeholdelsen af området, måske endda nye aktiviteter
Området er et samarbejde mellem unge skater, F.C. Grenaas hovedafdeling, Grenå Idrætscenter, Bevæg dig
for livet.
Igen mange tak for jeres indstilling til budgettet, og jeres tid
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