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Emne: FIR Høring - aktivitetsplads ved Idrætsbyen
Frederikssund Idrætsråd har modtaget materialet om aktivitetspladsen 11. maj og videre behandlet det via
mail.
Lokale og Anlægsfonden bevilligede i 2017 8,3 mio. kr. til Frederikssund Kommune for et nytænkende oplæg
til en aktivitetsplads ved idrætsbyen der bliver den samlende plads på tværs af idrætsgrene. Projektet har efter
aftale med Lokale og Anlægsfonden været sat i bero indtil byggeriet af svømmehallen blev færdiggjort.
Det et meget omfattende og ambitiøst projekt, som vi kan bakke op om.
Der er imidlertid vigtigt for idrætsrådet, at alle elementer i aktivitetspladsen udformes/laves i samarbejde med
de lokale idrætsforeninger - så bl.a. klatreblokken lige bliver vendt med kommunernes klatreklubber for at
sikre at de føler sig som en del af resultatet og har mulighed for at komme med deres input. Det er jo vigtigt at
alle føler sig inddraget.
Planerne har jo nu en del år på bagen, så det vil måske være en god ide at vende dem med klubberne igen,
ligesom man også bør have den nuværende corona epidemi in mente (håndvask, toiletadgang etc.).
Derudover er der spørgsmålet til sikkerheden i forbindelse med dette anlæg. Foruden foreninger er det jo
tanken at anlægget også kan benyttes af selvorganiserede. Ideen bakker vi op, men hvem sørger for at
sikkerheden i forbindelse med benyttelse af faciliteterne er i orden? Flere af "stationerne" er jo ikke ufarlige
og kan medføre fald o. lign. Hvilke overvejelser har man gjort sig?
Men – vi har i idrætsrådet altid været meget begejstrede for projektet, og vi er meget glade for, at der nu igen
kommer gang i det.
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