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Emne: Kravsspecifikationer til nyt anlæg til fodboldbaner i Løgstør

Kære Kultur- og Fritidsudvalg i Vesthimmerlands Kommune
cc.: Anne Marie Holm
På opfordring lige en up date på ovennævnte ønsker til det kommende fodboldbane anlæg i løgstør.






Løgstør Idrætsforening råder p.t. over 5,5 11 mands baner (heraf 4 vendbare)
Det nye anlæg er efterhånden nedskaleret meget, og p.t. arbejdes der med et absolut
minimum på 1.5 kunstgræsbane og 4 11 mands baner(heraf 2 vendbare)
Der er ikke mulighed for yderligere reduktion idet der i forvejen er en stor udfordring med
pladsen på banerne. Og det planlagte anlæg er ikke større end det nuværende.
Der er ca. 350 medlemmer i LIF + 30-40 old boys spillere i samarbejde med Aggersund IF. I
alt ca. 385 aktive spillere.
Vi mener at LIF er lidt større end Farsø IF, og derfor må det også være rimeligt, at der som
minimum er stillet de samme banefaciliteter til rådighed. (tanken er, at den ekstra ½
kunstgræsbane kan aflaste græsbanerne. Dette sammenholdt med at en stor undersøgelse v/
DBU viser, at ALLE klubber har fortrudt, at der ikke blev etableret en 1½ kunstgræsbane,
hvor der kun er etableret 1.

Vi har påtaget os opgaven i Lanterne regi omkring at forsøge at lave en løsning, hvor de afsatte
midler kan række til ovennævnte behov. Vi er i gang med at planlægge afholdelse af
orienteringsmøder med de 3 lavest bydende ved første licitation. Tanken er, at bede dem om at
anvise besparelsesmuligheder på projektet, med udgangspunkt i tidligere licitationsmateriale, som
ikke forringer helheden.
Vi vil tillige byde ind med så stor frivillig arbejdskraft som muligt i forhold til entreprenørerne, i et
forsøg på at billiggøre projektet mest muligt. Vi er helt med på, at evt. ændringer skal godkendes af
Kultur - og Fritidsudvalget.
Vi har endvidere fået afklaret, at strøm(125 amp.) til anlægget kan etableres/genåbnes for ca. kr.
2.000. Der pågår undersøgelser vedr. forsyningsledninger m.m. hos Vesthimmerlands Forsyning.
Er der behov for yderligere, står vi naturligvis gerne til rådighed.
På vegne af styregruppen
Lars Erik Bengtsson og Torben Frederiksen

