
Budget 2021  
Anlæg 2021 - 2024: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Side 1 af 2 

Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt 

Forslag:  Etablering af dansegulv på Lille Torv i Svendborg 

 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Lille Torv, beliggende ved Møllergade. 
Torvet, 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Foreningen: ”Kom og dans Svendborg” beskriver, at Svendborg har brug 
for et nyt dansegulv på ”Lille Torv” i Svendborg by.  
 
Projektet falder godt i spænd med tanken om mere liv på torvet og i byens 
rum og pladser.  
”Lille Torv” bliver ofte brugt til opvisning af forskellige former for dans, og 
ligeledes brugt ved ”Svendborg Danser” under SPULT. (Svendborg Sport 
og Kultur Festival). Belægningen på torvet er ikke egnet til, at danse på i 
længere tidsrum, da den hårde belægning kan medføre skader og en dårlig 
udførelse af dansen. 
 
Gulvet vil yderligere kunne bruges til dans, gymnastik, yoga, eller enhver 
form for bevægelse - på tværs af alder og køn. Dansegulvet kan også 
benyttes ved forskellige events og kulturelle arrangementer. Størrelsen på 
gulvet vil være 10 x 12 meter.  
Eftersom ”Lille Torv” skråner og er belagt med brosten, kræves der en 
større kontraktion, for at sikre et stabilt dansegulv.  
 
Gulvet skal bruges i forår/sommer perioden, f.eks. fra 1. maj – 30. 
september og kunne opbevares på et af kommunes depoter om vinteren, 
hvis det er muligt. 
 
Relevante foreninger har været indkaldt til involveringsmøde og følgende 
foreninger bakker op om projektet og tilkendegiver, at de ønsker at 
benytte dansegulvet: Kom og Dans Svendborg, Tango Sydfyn, Svendborg 
Linedancers, Svendborg Senioridræt, Fitnesscenter SATS.  
 
Flere foreninger følger projektet og har udtrykt interesse. Brugen af gulvet 
vil spænde fra 1-2 gange om ugen til 3-4 gange om måneden. 
 
 

Behov/ønsker ”Kom og dans Svendborg” ønsker således støtte til opførsel af et dansegulv 
på Lille Torv. 

Økonomi ”Kom og dans Svendborg” ansøger Svendborg Kommune om støtte på 
270.000 kr.  
 
Foreningen kender endnu ikke udgifterne til transport, opbevaring, samt 
op- og nedtagning af dansegulvet. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 Anlæg af dansegulv: 

 Ipe terrassebrædder: (Ipe er en langtidsholdbar træsort) 
 240.000,00 kr. - Dansegulv inkl. kanter og opklodsning  
 30.000,00 kr. – Overfladebehandling 
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I alt 270.000 kr.   
 
Fonde 
Foreningen vil fremadrettet ansøge om støtte til projektet ved følgende 
fonde: Energi Fyns Almene Fond, Nordea Fond, Fonden for Fynske Bank. 
Rockwool Fonden. 
Projektet kan økonomisk tilpasses til en mindre skala, hvis foreningen 
bevilliges det fulde støtte beløb. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,270 mio. kr.  Snarest muligt 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0
Færdiggørelse 0

Sam let  an lægs pro jek t 0 270 0 0 0 0

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 270 0 0 0 0

Økonomi
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