Multisportarenan i Kvarnvik
Nu är tennisbanan ett minne blott. Den har nu ersatts av en ny fin multisportarena.

Ja då har den fantastiskt fina Multisportarenan kommit på plats på den gamla tennisbanan
nedanför affären i Kvarnvik.
Det gick fort när det väl satte igång, men hur mycket jobb ligger det bakom projektet?
Frågan går till Helen Jerrebrant som bla ansökt om pengar till projektet.
-Det började med att pensionärerna blev av med sin inomhushall för Boule och då föddes iden
att kanske söka något stöd för att bygga en ny och vid samma möte väcktes önskemål om att
bygga en arena likt den Multisportarena som nu står klar.
-Vart sökte ni pengar?
-Genom Leadelprojektet, ett EU-program för landsbygdsutveckling. Sammanlagt med
Multisportarena och Aktivitetshallen så beräknades kostnaden till 2,1 miljoner varav man måste
ragga ihop privata sponsorer till 660 tusen.
Genom idrottslyftet fick vi in ytterligare 300 tusen så då återstod 360 tusen som vi lyckades få
privatpersoner att sponsra med.
-En massa pappersblanketter som ska fyllas i ?
-Ja men sedan också en muntlig presentation inför ca 30 personer som ska bedöma om
ansökan uppfyller kriterierna för Leaderansökan.
-Och det gick bra?
Jo under hösten 2016 fick vi godkänt och bygglov söktes sen var det bara att vänta på att
Jordbruksverket gav besked att vi kunde dra igång projekten rent praktiskt. Den 12 december
2017 gav Jordbruksverket klartecken men all snö i vintras gjorde att vi blev ytterligare lite
försenade.
För att få stödet beviljat krävdes att det lades ett visst antal timmar med ideellt arbete och det
har redan gjorts i stor utsträckning men det finns fortfarande mycket kvar att göra vid
Aktivitetshallen och all hjälp är välkommen.
-Hur är tanken, ska man boka en plats?
-Vid Multisportarenan finns inga lås och alla är välkomna när dom vill, tanken är att främja
spontanidrottande och Vi Unga står för underhållet, finns det önskemål så kan man prata med
dom.
Aktivitetshallen kan man boka tid i och det gör man genom PRO. Boulespelet drar nog igång så
fort hösten kommer och det finns planer på luftgevärsskytte i vinter också men har man övriga
idéer så är det välkommet.
-Okej, tack för lite information och ett bra jobb!
-Tack!

