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Avsiktsförl<laring kring pilotanläggning för idrott & folkhälsa
I en förändrad idrottsverl~samhet och med ett alltmer ökat fokus på fysisk träning som
en viktig del i att möta den växande ohälsan i samhället behövs nytänkande, kontakt-och
samarbetsvägar samt utvecldingsmöjligheter inom näringsliv & forskning.
Grunden för verksamheten utgår från Riksidrottsförbundets strategiska vision med en
ny syn på träning och tävling, moderna föreningar, inldudering, jämställdhet och ett
stärkt ledarskap.
Med den avsikten vill vi gemensamt skapa förutsättningar för etablering av en nationell
pilotanläggning för framtidens idrott och folkhälsa !]len samtidigt också en
spetsanläggning för fysisk aktivitet i Lund.
Den föreslagna platsen ligger i det Aktivitetsstråk som håller på att etableras för
friluftsliv, rekreation och idrott mellan Arenan och Höjeå.
Avsikten är att skapa en helt ny form av idrottsanläggning som binder samman
inomhusytor med utomhusmiljön så att optimala möjligheter för fysisk träning,
utbildning, boende & forskning skall kunna erbjudas. Ambitionen är även att i nära
samarbete med akademi och näringsliv utveckla anläggningen för att etablera en stark
koppling till utbildning och forskning.
Anläggningen ska vända sig till alla åldersgrupper - barn och ungdomar, vuxna samt
äldre och bygger på möjligheten att träna olika egenskaper såsom motorik, snabbhet,
styrka, spänst, balans och uthållighet integrerat med skilda idrottsgrenar. Många olika
idrotter och föreningar ska kunna använda anläggningen för delar av sin träning
samtidigt som nya aktiva kan utveckla basfärdigheter och intresse för vidare
engagemang inom föreningsmiljöer.
För att möjliggöi·a en verksamhetsutveckling i tiden så har ett Idrottskonsortium
skapats på initiativ av Svensk Friidrott i Skåne och IFK Lund/Lundaloppet. Konsortiet
föreh·äds i denna avsiktsförldaring av Skånes Friidrottsförbund. Hemsö Fastighets AB
kommer vara byggherre och långsiktig fastighetsägare.
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Lunds kommun, Skånes Friidrottsförbund och Hemsö Fastighets AB vill med denna
avsiktsförklaring som grund utreda och pröva förutsättningarna för en lokalisering och
etablering att en pilotanläggning för idrott & folkhälsa etableras i Lund.
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