
 

 

En aktivitetspark, hur svårt kan det vara …? 
Henrik Erin, Stallarholmens Sport Klubb, Sekreterare 

Anders Reisch, Stallarholmens Sport Klubb, Revisor 

 

På våren 2019 såg jag (Henrik) en kallelse till ett upptaktsmöte angående en 

aktivitetspark som kommunen ville bygga i Stallarholmen. Coolt tänkte jag, där vill jag 

vara med. På sensommaren följdes det upp med en medborgardialog på Mötesplatsen 

där deltagarna fick rösta om vad parken skulle innehålla. Det gick även att rösta på 

skolan och det var ett stort intresse och många bra förslag kom in. Det som 

medborgarna i Stallarholmen allra helst ville ha var en skatepark, ett utegym, en 

pumptrack (en typ av cykelbana) och lekutrustning. Kommunen hade redan planer på 

att bygga en skatepark i vårt lilla samhälle, men efter dialogen medborgarna förstod 

man att de vill mycket mer. 

Kommunens budget skulle bara täckta utgifterna för att bygga en skatepark, men 

dom föreslog att försöka söka mer medel hos allmänna arvsfonden. Eftersom en 

kommun inte kan beviljas medel från allmänna arvsfonden, behövdes en 

samarbetspartner. Hur hittar man en sådan? Genom Stallarholmens Nätverk fick 

kommunen möjlighet att vid en Stallarholmsfrukost under hösten 2019 presentera sina 

planer och vilken typ av samarbetspartner man sökte, tex en idrottsförening. Av en ren 

händelse var Anders Reisch, nyligen vald till revisor i SSK, med vid denna frukost. Han 

lade ihop två och två och föreslog att kommunen skulle närvara vid SSKs nästa 

årsmöte och presentera sina planer där. 

SSKs styrelse tyckte detta lät intressant, men menade att om dom skulle vara med i 

projektet, måste också deras intressen tas till vara. Jag och Anders ville ju självklart 

både hjälpa SSK och bidra till kommunens och ortens utveckling. SSK gav oss i 

uppdrag att leda projektet tillsammans med kommunen för att bygga en ny 

aktivitetspark i Stallarholmen. Jag och Anders tackade ja och tänkte att hur svårt kan 

det vara att bygga en aktivitetspark …??  

 

Ja hur svårt kan det vara ...? Får vi ihop ekonomin? Till att börja med måste vi skaffa 

pengar. Kommunen hade redan börjat skriva på ett underlag för att söka bidrag hos 

Arvsfonden. Arvsfondens tre grundkrav för ett lokalstöd är:   

1. Nyskapande och utvecklande; Det som ska göras måste vara nytt  

     och utvecklande.  

2. Delaktighet; Minst en av Arvsfondens målgrupper – barn, unga upp till 25 år 



     och personer med funktionsnedsättning – måste vara delaktig.  

3. Överlevnad; Nyttjanderätt i minst tio år till marken där lokalen  

     eller anläggningen ska byggas. 

 

Nyskapandet var givet och kommunen garanterade nyttjanderätten. Det var väldigt 

viktigt för mig och Anders att alla tre målgrupperna var involverade i planerna redan 

från start. Anders kontaktade Solåkrabyn som gärna ville träffas. Vi hade en bra dialog 

om tillgänglighetsanpassning och utrusning som stimulerar sinnena, säger Anders. När 

alla bitar börjat falla på plats, kunde vi i nära samarbete med kommunen få till en bra 

ansökan där vi försökte få med både Solåkrabyn och medborgardialogens synpunkter. 

     Och Hurra!!! sommaren 2020 beviljades ansökan och projektet kunde dras i gång 

på allvar. Av bara farten sökte jag för SSK´s räkning, medel från RF Sisu och 

Sparbanken Rekarne. Även det beviljades. Kommunen lyckades även dom få in mer 

medel från Leader Sörmland. Ekonomin kändes nu säkrad. 

Hur svårt kan det vara …? Var ska parken ligga? Det fanns ett antal olika platser att 

välja på. Östabadet, marken mot skolan vid korsningen Strängnäsvägen/ 

Mariefredsvägen samt Toresunds IP. Att bygga vid skolan var inte aktuellt med tanke 

på närheten till vägen. Östabadet röstades ner av föräldrar på Medborgardialogsmötet 

då man var orolig för närheten till vatten. Toresunds IP var då det alternativ som 

återstod och kändes även som ett naturligt ställe att ha ett utegym på. Så fick det bli 

och planeringen utgick nu från det. 

Under resans gång har även SSK kommit med bra synpunkter och önskemål om 

aktivitetsparken. Man har velat kunna använda parken som en del i sin verksamhet och 

det har varit viktigt att kunna behålla 7-mannaplanen. Vi och kommunen har också 

hållit möte med närmaste grannar till IP för att hämta in synpunkter. Detta la grunden 

till själva detaljutformningen av anläggningen.  

Hur svårt kan det vara …? Nu har vi pengar och plats men vem ska göra vad?? Det 

är ju inte så att jag och Anders har projekterat och byggt mängder av Aktivitetsparker 

tidigare "#$%. You learn as you go. Tidigt bestämde vi oss för att hellre långsamt och 

rätt än fort och fel och att vi behöver ta in någon som gjort detta förut. Det är ju kanske 

inte bara att börja bygga på känn. Efter noggrann utvärdering har vi tagit hjälp av 

företaget Norconsult för att ta fram ett gestaltningsförslag. Norconsult har varit väldigt 

professionella i sitt arbete och har varit en otrolig stöttning för mig och Anders i detta 

projekt. Norconsult har varit på plats och tittat och vi har haft ett antal 

projekteringsmöten och bollat idéer. Vi tog in referenser och fick tips att åka och titta 

på aktivitetsparker på andra platser. Ta till sig det som är bra och undvika det som är 

mindre bra. Jag har varit så långt bort som till Avesta och Järvsö för att göra ett 

studiebesök på utegym och pumptracks. Anders har varit i Åkersberga och 



Brandbergen för att se utformning på olika pumptracks. Han var även i 

Åkersstyckebruk och kollade in deras utegym. Dessa studiebesök har visat sig vara 

ovärderliga då vi tex har valt att satsa på färre utegymsmaskiner, men av mycket bättre 

kvalitet. Vi har tagit in, granskat och utvärderat många offerter, men tror nu att vi 

landat på bra kompromisser. 

Nu lever vi i en relativt administrativ och fyrkantig del av världen. Jag vet inte hur 

mycket papper det har gått åt för att få till alla ansökningar, budgetsammanställningar, 

protokoll, verksamhetsberättelser, årsredovisningar mm. Det har varit helt sjukt 

mycket papper som har skickats mellan alla parter. Här måste jag säga att kommunen 

har varit helt fantastisk och verkligen hjälp till. Man ska ha klart för sig att jag och 

Anders har gjort detta helt vid sidan av våra egna jobb och helt på ideell basis. Det har 

varit möten på helger, sms sena kvällar och långa samtal när vi har varit ute med 

hundarna. Allt för att få det att gå ihop och se till att vi tar steg framåt i projektet. Men 

missförstå mig rätt, det har varit och är sjukt kul. Men vi har ännu inte satt spaden i 

backen … ojoj. Hur mycket mer arbete återstår? 

Under hela projektet har vi haft ett nära samarbete med olika personer på 

kommunen, men framför allt med Lenita Franzell, hon har varit en klippa i arbetet. 

Kommunen är huvudansvarig för att skatedelen i parken men Lenita är högst 

inblandad i hela projektet och dess detaljer och har kommit med ovärderlig hjälp och 

stöttning i den djungel av byråkrati som en kommun är uppbyggd av. Detta hade 

absolut inte blivit av utan vår kommuns fina arbete.  

Det dök upp en pandemi mitt i allt detta vilket har både försvårat, men också sinkat 

projektet ganska rejält. Men nu står vi redo att köra. Gestaltningsförslaget är på väg att 

göras om till bygghandlingar samt har legat som grund för att finslipa på budgetar 

genom att gå ut med regelrätta förfrågningar till olika entreprenörer som kan utforma 

samt leverera utrusning till parken. Kommunen har även beslutat att skjuta till lite mer 

pengar för att utrusta 7-mannaplanen med staket runt om. SSK växer som förening 

och kommer behöva även denna plan i sin träningsverksamhet och om vi då lägger 

andra aktiviteter i anslutning så måste vi säkra upp ytorna så det inte händer några 

olyckor. 

Spaden ska i backen innan året är slut och vi hoppas vara klara innan 2022 är till 

ända. Som tidigare sagts hellre långsamt och rätt än fort och fel. Hur svårt kan det vara 

…? Just det vi behöver tänka på belysning också … och så var det, det där med 

byggskylt också … You learn as you go. 

 



 


