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nyheter

Upplyst skepp bra
idé för Rudansjön
Bästa förslagen för Rudans utveckling korade.
Ett upplyst skepp
som är en klätterborg för badande är
ett av de vinnande
förslagen i idétävlingen om Rudan.
– Vi får se om det
blir verklighet, säger kommunalrådet
Gilbert de Wendel
(m).

NO

Kommunen har under hösten låtit Haningeborna lägga fram förslag till hur Rudanområdet kan utvecklas i
framtiden. Det har skett genom en idétävling och kriterierna har bland annat varit
att förslagen ska öka utbudet
av aktiviteter i området, öka
områdets attraktivitet och
öka områdets tillgänglighet
för funktionshindrade.

– Vi tycker att Rudan inte
utnyttjas till fullo och att
det skulle kunna utnyttjas
ännu mer, säger Gilbert de
Wendel.
Totalt lämnades 36 bidrag
in under tävlingens gång.
Camilla Björkander från
Vendelsö och Kulturföreningen Ormen ﬁck dela på
förstapriset. De ﬁck 10 000
kronor var.
Camilla Björkander lämnade två förslag som hon
premieras för. Det första är
att placera ett upplyst skepp
i Rudansjön som fungerar
både som ”ögongodis” och
klätterborg för badande.
– Det är en riktigt spännande och nyskapande idé.
Alla som kommer in med
pendeltåget kan se det i
sjön, säger Jan Molin vid
kultur- och fritidsförvaltningen som satt i juryn.
Camilla
Björkanders
andra förslag var att ordna

ﬂer entréer till Rudanområdet – med bland annat
en entré från Kolartorp och
Jordbro med informationstavlor,
parkeringsplatser
och toaletter.
– Det är verkligen en bra
idé. Vi behöver ﬂer parkeringsplatser och skyltar, säger Jan Molin.
Kulturföreningen Ormen
– som också ﬁck förstapris
– vill ha en scen för konserter, teaterföreställningar,
skolavslutningar och spelmansstämmor. Till detta vill
Ormen ha åskådarplatser
för publik.
– Att satsa på en stor friluftsteater skulle passa väldigt bra, säger Jan Molin.
På delad tredje plats kom
Johan Pettersson med sitt
förslag att bygga en skateboardpark helt i betong och
Soﬁa Andersson, Norea Sjöqvist och Lisa Andersson som
vill ha en utomhusbio.

Men i tävlingsreglerna
stod uttryckligen att kommunen inte på något sätt
förbinder sig att genomföra
något av de belönade förslagen.
– Det vore dumt att lova
något. Men förhoppningsvis kan vi genomföra något.
Vi får se framöver vad som
händer, men vi har i alla fall
fått in många bra idéer, säger Gilbert de Wendel.
Kommunen har nyligen
byggt en handikappanpassad slinga runt Nedre Rudansjön. Nästa år invigs
Ungdomens Hus i Rudan
center.
– Det är roligt att området
utnyttjas året runt. Skidbanan i Rudan fungerar hela
vintern, säger Gilbert de
Wendel.
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