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126. Klubbverksamhet

Klubbhus
På banområdet kommer 
det fi nnas ett klubbhus 
med möjlighet för kiosk/
caféverksamhet. I anslutning 
till byggnad ska det även fi nnas 
plats för uteservering. 

I kiosken ska man kunna låna 
klubbor, bollar etc. samt ska 
det fi nnas två toaletter varav en 
är handikapanpassad.  Det ska 
också fi nnas vattenutkastare för 
att ha möjlighet att tex. fylla på 
vattenfl aska eller tvätta av bollar 
och klubbor.

Huset målas i en enhetlig färg 
för att enkelt kunna restaureras 
om tex klotter skulle förekomma. 
Färgen på huset blir grå med 
en accentfärg i orangeröd på 
innertaket (samma färg som 
på bänkar). Den orangeröda 
färgen refl ekterar ett varmt 
och inbjudande sken vid 
uteservering.

Byggnaden är placerad så att 
uteservering ligger i söderläge 
samt så att byggnad ger ett 
välkomnande intryck när man 
kommer från parkeringen och 
från angöringen.

PLAN KLUBBHUS/KIOSK

Angöring/Parkering
Från befi ntlig parkeringsyta 
kommer det gå en angörande 
väg till klubbhuset. Vägen är till 
för varutransport samt ger den 
möjlighet för funktionshindrade 
att ta sig upp till området. I 
anslutning till byggnaden 
ska det också fi nnas en 
handikapsparkeringsplats samt 
måste det fi nnas utrymme för 
fordon att vända.

Sophämtning sker vid parkering.
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