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Anläggande av konstgräsplan vid Brinkskolan  

Sammanfattning 

Befintlig grusplan intill Brinkskolan nyttjas idag inte av föreningslivet i Täby. Det finns goda 

förutsättningar för att anlägga en konstgräsplan på den nuvarande grusplanen. Planen skulle 

då bli anpassad för verksamhet kopplad till barn i yngre åldrar. 

En ny konstgräsplan möjliggör verksamhet för såväl föreningsliv och skolelever som för 

spontanidrott i området vilket går i linje med kultur-och fritidsnämndens mål om att öka den 

fysiska aktiviteten i Täby kommun. Ytterligare en plan medger ett ökat antal timmar som kan 

fördelas till föreningslivet i Täby. 

Förslag till beslut 

1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att anlägga en konstgräsplan på befintlig grusplan 

intill Brinkskolan. 

 

2. Kultur och fritidsnämnden beslutar att nyttja 2 mnkr av de medel som avsatts för 

verksamhetsanpassningar i verksamhetsplanen 2021 för att anlägga konstgräsplanen 

intill Brinkskolan. 

Ärendet 

Befintlig grusplan nyttjas idag inte av föreningslivet i Täby. Med ett konstgräs möjliggörs 

förutsättningar så att planen kan nyttjas effektivt då det möter behovet av föreningarnas 

önskemål. 

Det finns goda förutsättningar för att anlägga en konstgräsplan på den befintliga grusplanen 

intill Brinkskolan. Planen skulle då bli anpassad för verksamhet kopplad till barn i yngre 

åldrar. Belysning och staket finns redan på plats.  

En ny konstgräsplan möjliggör verksamhet för såväl föreningsliv och skolelever som för 

spontanidrott i området vilket går i linje med kultur-och fritidsnämndens mål om att öka den 

fysiska aktiviteten i Täby kommun. Ytterligare en plan medger ett ökat antal timmar som kan 

fördelas till föreningslivet i Täby. 
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Ekonomiska aspekter 

En beräknad kostnad för att anlägga en konstgräsplan intill Brinkskolan uppskattas till cirka 

2 mnkr. I verksamhetsplanen för 2021 (VP21) har kultur- och fritidsnämnden tilldelats 

2,4 mnkr för verksamhetsanpassningar. Av dessa medel avsätts ca 2 mnkr för en konstgräsplan 

intill Brinkskolan. 

 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter  Jenny Holmberg 

Kultur- och fritidschef  Re-chef sport och förening 


