Arena Kalvsvik
Sökande

Kalvsviks Bygdegårdsförening

“Vi brinner för barn och ungdomar
och vill göra saker för dem, därför
ville vi satsa på ett utegym”. “Ett
envetet engagemang bland invånarna
och en ständig vilja att komma med
konstruktiva lösningar har lett till en
fantastisk plats för uteaktiviteter i
olika former för alla åldrar i
Kalvsvik”.

Projektets syfte
Arena Kalvsvik är ett
genomförandeprojekt vars syfte har
varit att anlägga en arena för spontana
och organiserade utomhusaktiviteter
som basket, landhockey, tennis,
inlines, kickbicke, boule, motorikbana
samt spolbara ytor för
vinteraktiviteter.

Projektets mål
Målet med projektet har varit att
skapa en naturlig samlingsplats för
utomhusaktiviteter för alla åldrar
som ska öka välbefinnandet för
bygdens invånare och öka antalet
aktiviteter per vecka.

Resultat
Totalt beviljat belopp var 311

250 kr från
Landsbygdsfonden eftersom projektet bidrar
till att skapa en mötesplats som i sin tur
innebär en positiv utveckling för bygden. I
projektet har Kalvsviks Bygdegårdsförening
genomfört asfaltering, linjering, sarg, idrotts
och motionsutrustning, spolutrustning,
boulebana, meetingpoint och utegym.

201 837 kr
Projektstöd

99 413 kr
LAG-pott



“Kalvsvik har som mål att bli den bästa orten på landsbygden i Växjö
kommun och då måste man ha en mötesplats”. “Vi (föreningen) inveterade
vad som behövdes för att bygga arenan och sökte för en rejäl slant i
förhoppning om att få en liten, vi gjorde ett bra koncept och fick hela stödet”.



Bakgrunden till projektet är att föreningen under flera års tid har spolat
is på vintern på en grusplan vid bygdegården, vilket inte alltid har varit så
lätt och på vis föddes tanken om en multiarena. I utegymet finns det
redskap för styrketräning, balans, smidighet och motorik. Redskapen har
placerats så att det ska vara lätt att kunna köra med en maskin runt dem.



Invigningen av multiarenan blev en riktig folkfest som lockade 250 personer
och projektets resultat har främst spridits via utskick, sociala medier och
möten med barn, vuxna, gamla och idrottsföreningar.

Vad händer nu efter projektets slut?
Arbetet med att förankra projektet och dess resultat i bygden fortsätter och
planeringen av aktiviteter som arenan kan användas till är i full gång. “Projektet
har verkligen bidragit till att vi har fått önskat resultat och nu planerar vi inför fler
och större projekt i framtiden för att utveckla Kalvsvik med omnejd”.
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