Skjød Borger- og Idrætsforening

12-04-2017

Shelters med overdækning - Natur Hotel i Skjød
Helhedsplan for et udviklingsprojekt i 2 faser
- optimering af faciliteterne omkring Skjød Stadion

FASE 1

Opførelse af et shelter byggeri med fælles overdækning og mulighed for madtilbredning over
bål, inde eller ude. Modelfoto fra Årslev / Alling Å.

FASE 2

Multibane opføres hvor den eksist. Petanque bane er. Her vil blive muligheder for at spille
håndbold, baskeball, hockey, mini fodbold, petanque o.lign. Modelfoto firmaet TRESS

Landsbyen midt i Favrskov Kommune
56°17′57″N 9°55′47″E

1

Skjød Borger- og Idrætsforening

12-04-2017

Shelters med overdækning - Natur Hotel i Skjød
Helhedsplan for et udviklingsprojekt i 2 faser

Shelters med overdækning - FASE 1
Areal ca. 160 kvm. incl. befæstet
område omkring byggeri

Adgangsvej fra Skolebakken
evt. udført som flisebelagt og
handicapvenlig sti
Areal ca. 3 x 40 m

Eksisterende boldbane med
tribune / siddepladser mod Øst.
Brutto areal ca. 9000 kvm.

Eksisterende Klubhus med bad
og toilet faciliteter

Eksisterende Petanque bane
I projektets FASE 2 tænkes banen
udvidet til at være 13 x 21 m, beregnet
for Multibane, med bander langs
hele omkredsen og net i enderne.
Forsynes med udstyr til håndbold,
basketball, hockey, petanque o.lign.

Eksisterende legeplads
Beliggende på Sparregårdsvej og
forsynet med legeredskaber for
de mindre børn.

Byggeriets placering og adgangsveje - FASE 1
Byggeriet tænkes opført på Skjød Stadion i det nord-vestlige hjørne, udenfor det aktive spilleområde og tribune.
Ved denne placering opnås en tæt kontakt til skoven og det stisystem, som fører videre ud mod Vrangs
Bakker, Hasager Skov og via Granslevvej / Møllegyden til den meget attraktive Granslev Ådal.
Adgang kan ske via Skolebakken ,hvor der kan etableres sti langs den nordlige matrikelgrænse, evt. med fast
belægning som handicapvenlig adgangsvej
Parkering ved Klubhuset åbner også mulighed for at modtage gæster fra Bygaden på motorcykel eller i bil.
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Formål
Målet er at forbedre de rekreative muligheder i området til glæde for børn, unge og voksne.
Foruden de lokale fra Skjød, inviterer stedet også andre interessegrupper, som skoleklasser, spejdere
og naturelskere, der ønsker et kortere eller længere hvil.
Det nye opholdssted med mulighed for overnatning vil være det naturlige centrum i det stigende behov
for et aktivt friluftsliv. Der vil kunne tilbydes overnatning i de 3 shelters til 12 - 15 personer.
Lokalt vil projektet tilbyde nye faciliteter i forbindelse med arrangementer som "Nat på Stadion", Byfesten o.lign.
FASE 1 bliver opførelsen af 3 shelters med fælles overdækning / bålplads
FASE 2 i projektet vil være at omdanne den eksisterende Petanque bane til en Multibane, med øgede
muligheder for idræts udøvning. Denne fase beskrives ikke i nærmere detaljer her.
Projektets udformning (FASE 1)
Byggeriet er inspireret af et tilsvarende ved Årslev / Alling Å, der blev indviet i Aug. 2014.
Konstruktionen er nærmere beskrevet som "Type 5", i pjece fra Skov- og Naturstyrelsen.
Foruden shelteret, skal der tillige udføres et antal borde/bænkesæt, indrettes bålplads for madtilberedning,
brændeopbevaring, samt opsættes en informationstavle om stedets anvendelse og oplevelser i området.
Desuden skal der fortages mindre belægningsarbejder for tørholdelse af opholds området.
Budget (FASE 1)
Med udgangspunkt i de faktiske tal for projektet ved Årslev / Alling Å, samt egne overslag, forudsættes
projektet gennemført med et budget på samlet kr.245.000,- (incl. Moms)
Terrænarbejder - Fundament
kr.
37.000
Bærende konstruktion
kr.
50.000
Beklædning lodrette flader
kr.
35.000
Beklædning tag flader
kr.
22.000
Tagdækning med pap og inddækninger i zink
kr.
26.000
Overfladebeskyttelse
kr.
15.000
Befæstede arealer - Faskine
kr.
28.000
Borde/Bænkesæt - Bålplads
kr.
17.000
Skærmvægge og informationstavle
kr.
15.000
Samlet investering - incl.Moms
kr. 245.000
Desuden forventes investering i grilludstyr, brændekløver o.lign for kr. 15 - 20.000,- (incl. Moms)
Projektets gennemførelse er betinget af økonomiske støtte udefra.
Projektets gennemførelse
FASE 1 gennemføres i 2018, med projektstart i April og indvielse i Sept.
FASE 2 tænkes gennemført i 2019 med projektstart i Maj og indvielse i Juli
Opbakning fra byen og interessegrupper
Projektet er præsenteret for Fællesrådet og diskuteret på møde i Skjød Forsamlingshus den 21.02.2017.
Der er stor opbakning fra byens foreninger, interessenter og ildsjæle i området.
Administration, drift og vedligeholdelse
Området ved Skjød Stadion er i sin helhed ejet af Favrskov Kommune og der søges p.t. om en Brugsretstilladelse til projektet. Desuden søges der om Zonetilladelse og Byggetilladelse til byggeriet.
Den daglige drift og vedligeholdelse håndteres og financieres, af Skjød Borger- og Idrætsforening.
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