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En levande och aktiv plats för alla!
Nu växer Bollnäs! Med ett återuppväckt område i centrala Bollnäs skapas en öppen och tillgänglig plats för alla.
Gamla SJ-området med den nya arenan blir en plats mitt i staden för evenemang, upplevelser, idrotts- och
kulturaktiviteter, samtidigt som här också skapas möjligheter för nya kontor och arbetsplatser, utbildningslokaler,
restauranger och mycket annat.
På området ska många olika verksamheter samsas – här blir liv och rörelse nära nog dygnets alla timmar,
årets alla dagar. Ledorden är utveckling och ungdomssatsningar, men här möjliggörs också ökat utrymme
för till exempel kultur- och föreningsliv.

• Den nya arenan blir ett helt nytt inslag i området, men tar stor hänsyn till de omgivande miljöerna och
till platsens stora betydelse för Bollnäs historia. Det gamla SJ-området är en viktig del i Bollnäs kulturoch industrihistoria och gav en gång puls och nerv till staden, men har med några undantag, som till
exempel Gumpels skatehall och Lokomotiv, stått tomt sedan slutet på 1980-talet. Arenan bidrar till att
det åter blir energi och kraft på platsen – mitt i Bollnäs.
• Den nya arenan ska passa in i kulturmiljön, samtidigt som den ska bidra till hela Bollnäs samhällsutveckling. Att bandyn får tillgång till en ny, centralt placerad arena ökar också förutsättningarna till
ytterligare ungdomssatsningar.
• Genom de stora investeringarna och förändringarna får området nytt liv igen och öppnas upp. Nya
cykelvägar byggs, den förorenade industrimarken saneras och platsen knyts samman med skolor inne i
staden och med de centrala delarna av Bollnäs, tillsammans med tåg och bussar vid resecentrum i
närheten.
• Nu kommer fler människor att söka sig till och röra sig i ett stimulerande, tryggare och mer händelserikt
Bollnäs!
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Modernt arenaområde mitt i Bollnäs
Fullt utvecklat kommer arenaområdet att
fyllas av människor som arbetar, studerar,
tränar, idrottar och umgås från tidig
morgon till sena kvällen.

Arenan byggs ihop med befintliga
byggnader och skapar ett
sammanhängande, tryggt område för
barn och ungdomars fritidsaktiviteter.

Här blir det lokaler för
innovation, kreativitet,
utbildning, entreprenörskap,
skapande och företagande.

Med det nya arenaområdet växer
centrala Bollnäs. Med närheten till
resecentrum, hotell, kulturhus, butiker
och restauranger skapas nya möjligheter
för Bollnäs att attrahera större
evenemang och tävlingar.

Redan 1878 kom järnvägen till Bollnäs och samtidigt byggdes det första lokstallet inom järnvägsområdet.
Under de följande decennierna utvecklades platsen och nya byggnader och verkstäder uppfördes. Som mest
arbetade över 300 personer här samtidigt.

Ytan utgör en betydande del av staden och när platsen nu utvecklas till ett modernt arenaområde, läggs stor
vikt vid att ta tillvara kulturmiljön. Investeringarna medför samtidigt att viktiga delar av byggnationerna
kommer att kunna bevaras och marken på området saneras.
Inom det nya arenaområdet planeras också för kontorslokaler, mötes- och konferensutrymmen, plus ytor för
utställningar och upplevelser. Området ska erbjuda möjligheter till arbete, utbildning, upplevelser och träning.
Här finns något för alla året om, samtidigt som nya gång- och cykelbanor binder ihop området med Karlslund,
Kulturhuset och centrum. Arenaområdet smälter därför samman med Bollnäs stad och blir tillgängligt för
idrotts-, kultur- och föreningsliv, samtidigt som näringslivet får en ny träffpunkt här.
Den smidiga kopplingen till resecentrum medför också att arenaområdet blir lätt att besöka via tåg och
bussar. Det bidrar ytterligare till att göra platsen attraktiv för olika typer av arrangemang och event, samtidigt
som platsen blir en naturlig mötesplats i regionen.

Arenan ska återspegla
områdets historiska karaktär,
samtidigt som den för in nya
element och ny funktion.

Gamla SJ-området utvecklas nu från att ha upplevts som ett stängt,
otillgängligt industriområde, till en mötesplats för idrott, träning,
evenemang, upplevelser, arbete och samvaro. Förväntningarna på
god tillgänglighet, service och på trygghet ökar och ska tillgodoses.
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VI SKA BARA FRAMÅT!
Bollnäs Bandy återvänder till Bollnäs centrum
Under en stor del av 1900-talet hade Bollnäs Bandy sin hemmaarena på Långnäs, men 1973 flyttades vår
verksamhet till Sävstaås. Genom arenautvecklingen på gamla SJ-området kommer vi tillbaka till de centrala
delarna igen.
• Vi vill erbjuda barn och ungdomar meningsfulla och attraktiva fritidsaktiviteter.

• Här ges bandyn ökade möjligheter till sportslig utveckling och kommer att kunna svara upp till förväntningarna som dagens aktiva och publik har. Samtidigt skapas goda förutsättningar att ge föreningen större
bredd och nå fler människor som vill bli medlemmar.
• Andra idrotter ges självklart också möjligheter att
använda arenan, till exempel kan större sportevenemang
och event arrangeras i hallen.
• Vi kommer även att kunna arrangera fler skridskoaktiviteter för barn och ungdomar. Ett annat plus är att
allmänheten får ökad tillgång till fri åkning i hallen.
• Samtidigt innebär flytten från Sävstaås att utrymme
frigörs där istället. Det medför att andra föreningar får
ökade möjligheter till fler träningstider och ungdomsaktiviteter.
• Arenaprojektet är möjligt tack vare stöd av och samarbete med Samhällsbyggnadsbolaget.
Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i Norden och hyresrätter i Sverige och har som grundidé
att utveckla, äga och förvalta fastigheterna långsiktigt. Tillsammans har vi tagit fram ett koncept och en plan
för hela området. Den ska ge en långsiktigt hållbar verksamhet och en god plattform för vår och Bollnäs
utveckling.
Vi i Bollnäs Bandy tar oss ödmjukt an uppgiften att förvalta och utveckla det gamla SJ-området.
Vi har idéer och engagemang för att skapa en fantastisk mötesplats mitt i centrala Bollnäs. Vi är en ideell
förening som består av alla oss som älskar bandy, som vill utveckla Bollnäs och skapa meningsfulla fritidsoch träningsaktiviteter för våra barn och ungdomar.
Har du förslag eller idéer om vad som kan göra arenaområdet ännu bättre?
Hör gärna av dig till oss på robert.lindgren@giffarna.se

Bollnäs Bandy

Samhällsbyggnadsbolaget

Frelugavägen 2
821 30 Bollnäs
Tel: 0278-108 83
E-post: kansli@giffarna.se

Samhällsbyggnadsbolaget vill bidra till att vi gemensamt bygger
framtidens Sverige. Ett långsiktigt hållbart samhälle med
bostäder som är funktionella och där de boende får vara med
och påverka sin närmiljö genom en nära dialog med oss som
ägare och förvaltare.

Kontaktperson
Robert Lindgren, klubbchef
Tel: 070-2786599
E-post: robert.lindgren@giffarna.se
www.bollnasbandy.se

För oss är hyresgästen alltid i fokus.
www.sbbnorden.se

I den här broschyren ger vi en översiktlig beskrivning av vår plan för vad vi vill skapa på gamla SJ-området. Vi är i starten på vår resa mot att få börja bygga på området och mycket kan hända på vägen.
Vi reserverar oss därför för att saker utanför vår kontroll kan påverka våra förutsättningar att nå fram till det som vi vill skapa. Vi gör vårt bästa varje dag. Bli gärna medlem och hjälp oss nå vårt mål.
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