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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt 

Forslag: Udvidelse af petanquebaner 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Petanquebaner i anlægget ved Føtex parkeringsplads i Møllergade. 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Petanque Club udtrykker stor glæde for de kommunale 
petanquefaciliteter, som klubben har til rådighed, dels ved Føtex p-plads 
og på Frederiksø.  
 
Desværre har klubben ikke plads til, at alle medlemmer kan spille 
samtidig, ligesom det ikke kan lade sig gøre at afholde mindre stævner. 
 
Svendborg Petanque Club anmoder derfor om støtte til etablering af tre 
ekstra baner på anlægget ved P-pladsen ved Føtex. Udover klubbens egne 
aktiviteter, benytter Svendborg Senioridræt banerne to gange om ugen. 
Der er stigende tilslutning til Svendborg Petanque Club, som i alt tæller 43 
medlemmer, der spiller petanque året rundt.  
 
I forbindelse udvidelsen af banerne v. Føtex har Svendborg Petanque Club 
indhentet tilbud fra en lokal entreprenør og en lokal anlægsgartner. 
Udgifterne til etableringen af tre nye baner, anslås til 75.000 kr. 
 
Svendborg Kommune er udset til, at varetage driften af de nye baner. 
 

Behov/ønsker Svendborg Petanque Club ønsker støtte til opførsel af tre ekstra 
petanquebaner på anlægget ved Føtex parkeringsplads i Møllergade. 

Økonomi Svendborg Petanque Club ansøger Svendborg kommune om 75.000 kr. til 
projektet, og driftsbeløb på 6000 kr. årligt. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 75.000 kr. 

 
Fonde 

 Ikke ansøgt 
 
Egen finansiering 

 Ingen 
 
Driftsomkostninger 

 6000 kr. i årlige driftsudgifter 
Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,075 mio. kr.  Snarest muligt.  
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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 75 0 0 0 0

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 6 6 6 6 24

Samlede likviditet, netto 0 81 6 6 6 24

Økonomi
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