Projekt Leader,
Hille IP – den öppna anläggningen (Information 201811).
Projektidé
Projektet Hille IP - den öppna anläggningen kan genomföras genom finansiering
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket, Leader
samt Leader Gästrikebygden.
Projektidén kom till i samband med att vi planerade en utbyggnad av Hille IP för
att kunna ta emot flera barn och ungdomar som önskade spela fotboll. Samtidigt
fick vi på informella vägar förfrågningar om anläggningen kunde utvecklas så
att fler målgrupper får tillgång till den.
Vi lyfte blicken och började se alla som besöker oss och konstaterade att
personer med funktionsnedsättningar var underrepresenterade. För att fånga
även de personerna, bjöd vi in till ett möte med syfte att få in önskemål och
behov. Vi fick på det sättet ett underlag till att utveckla anläggningen vidare så
att den verkligen blir öppen och tillgänglig för alla.
Vi vill erbjuda nya möjligheter till rörelse och friluftsliv i skogen som tillhör
anläggningen. Samlingssalen, gymmet, toalett och bastun ska kunna användas
dagtid av Tallbo särskola, övriga skolor, förskolor, LSS-boenden och EDVgruppen.
Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och barn
och ungdomar under 25 år.
RH-toa med duschbädd
RH-toa med duschbädd finns inte på någon annan anläggning i Gävle kommun.
Vi planerar att bygga en sådan med ingång utifrån.
Aktivitetsplats och rullstolsvänlig gång
Vi avser att anlägga lättillgänglig aktivitetsplats i skogen. Dit ska man kunna nå
på en rullstolsvänlig gång mellan fotbollsplanerna. I och runt aktivitetsplatsen

planeras (med idéer från målgrupperna) olika stigar/slingor med aktiviteter, en
naturlekplats, grillplats samt ett utomhus gym.
Tillgänglighetsanpassning
Vi har redan en ramp med ingång till samlingssalen och en RH-toa inomhus.
Alla rum i föreningslokalen ska gå att nås inifrån och dörrarna är anpassade till
rullstolar.
Tidplanering och projektorganisation
Hille IF och målgrupperna är med i planeringen av projektet. Detta gäller såväl i
arbetsgrupper som i beslutsgrupp. Underlag är bl.a. enkätsvar från två LSSboenden, Tallbo särskola och två förskolor. Vuxna, boende och eleverna har på
mycket levande och fantasifulla sätt uttryckt vad de skulle vilja göra på Hille IP.
Arbetet påbörjas under hösten 2018 med
- fällning av träd, borttagning och eldning av ris
- utmärkning och planering av rullstolsvänlig gångstig
- borttagning av jordlagret på gången
- fyllning av jordmassor samt
- utjämning av ytorna i och kring aktivitetsytorna i skogsområden

Under vintern 2018/2019 fortsätter vi med
- planering och byggarbeten med RH-toan
- borttagning av vägg till nuvarande tvättstuga
- planering och utformning av aktivitetsytorna och stigarna.

Har du frågor eller vill hjälpa till i detta projekt så kontakta gärna
Ove Lindholm
Tel: 0703974717
Mail: ob.lindholm@gmail.com

