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Rødekro Tennisklub
Padelbane: Projektbeskrivelse
Placering
Padelbanen anlægges inden for Rødekro Tennisklubs eksisterende baneanlæg ved Fladhøjhallen
og Hærvejsskolen, jf. vedlagte oversigtskort og situationsplan.
Placeringen af baneanlægget forudsætter, at en jordvold med beplantning fjernes. Det er ønskeligt,
at overskudsjorden kan deponeres nord for Fladhøjhallen, hvor der, så vidt vides, er et ønske om
at etablere bakker af overskudsjorden fra den nye børneinstitution.

Projektbeskrivelse
Padelbanen måler 10x20 m. Hertil kommer sokkel med bander, således at det samlede
baneanlæg er ca. 10,50x20,50 m.
Padelbanens belægning udføres som et syntetisk græstæppe med sandbelægning. Græstæppet
fås i forskellige farver, men det bliver formentligt grønt.
Omkring padelbanen opsættes bander. Ved banens ender bliver banderne 4 m høje. Langs banen
sider bliver banderne 3 m høje.
Banderne for enden af banen udføres af glas i en højde af 3 m suppleret med 1 m høje stålnet.
Langs siderne udføres en del af banderne af glas og den resterende del af stålnet. Fordelingen af
materialer fremgår af vedlagte eksempel på ydre fremtræden.
Der etableres lysanlæg med 4 lysmaster af ca. 7 m’s højde med LED lamper. Masterne integreres i
baneanlæggets konstruktion.
Tidsplan
Det er målet, at banen anlægges i perioden marts - april 2020.
Det forudsætter, at Aabenraa Kommunen giver tilladelse til anlægget i løbet af sommeren 2019.
Det er desuden en forudsætning, at tennisklubben inden udgangen af 2019 har indhentet tilsagn
fra fonde om finansiering af en del af anlægsudgiften.

Finansieringsplan
Der er anslået en samlet anlægsudgift på 416.000 kr., jf. vedlagt anlægsbudget. Der vil blive søgt
en finansiering anlægsarbejdet med bidrag fra
- Fonde
- Aabenraa Kommune
- Rødekro Tennisklub
Der vil blive ansøgt om størst mulig finansiering fra fonde, men det er håbet, at Aabenraa
Kommune i fornødent omfang også vil bidrage. Rødekro Tennisklubs andel af finansiering kan
delvis bestå af frivillig arbejdskraft til en del af anlægsarbejdet.

Bygherre
Rødekro Tennisklub vil stå som bygherre.
Der er endnu ikke valgt leverandører til anlægsarbejdet.
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Vedligeholdelse af baneanlægget
Rødekro Tennisklub vil selv stå for vedligeholdelsen af anlægget. På kort sigt er de primære
opgaver renholdelse af banderne og vedligeholdelse af græstæppet.

Tegningsbilag
 Oversigtskort 1:2.000
 Situationsplan 1:250
 Eksempel på ydre fremtræden
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