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Forslag som ønsket behandlet på næste generalforsamling. 
 
Undertegnede vil gerne stille forslag om følgende. 
 
Anlæg af multibane på den gamle boldbane ved containerpladsen, jævnført med nedenstående 
tilbud. 
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Vedr.: Anlæg af multibane 
 
I henhold til aftale fremsender vi forslag til og tilbud på anlæg af multibane med asfaltbelægning 
på ejerforeningens grund i Poppellunden. 
 
Vi foreslår, at banen udføres i størrelsen 12,00 x 24,50 meter, og at selve asfaltarealet udføres i 
én meters overbredde langs alle sider. Dette giver et samlet asfaltareal på 14,00 x 26,50 meter, 
eller 371 m2. 
Banen anlægges på et eksisterende grusareal, der overtages som det er, rettes af og forsynes med 
et ekstra gruslag på ca. 10 cm. Selve banens belægning er asfalt af en særlig hård type, der er god 
til rulleskøjteløb.   
De fuldsvejste, galvaniserede mål forsynes med basketballstativer. Bandepladerne går op langs, 
og over målene, jf. skitsen. 
 
Vi kan således tilbyde følgende: 



 
Tilbud 
• Indretning og drift af arbejdsplads. 
• Afretning af den eksisterende grusbelægning og levering og udlægning af yderligere 10 cm. 

stabilgrus. Banens finafrettes og anlægges med 8 o/oo kuvertfald. 
• Sætning af 73 lbm. kantsten, 6x20x60, omkring hele banen som kant mod omgivelserne. 
• Levering og nedstøbning af fundamenter til kombinerede mål og basketballstativer. 
• Støbning af bøsninger til bandesystem. 
• Levering og udlægning af asfaltbelægning som 5 cm. GAB0 og 2 cm. AB 0/6. 
• Levering og opsætning af Sportsbyg Bandesystem i højde 100 cm. med faststøbte, 

galvaniserede stolper pr. 250 cm. Bandeplader er 18 mm fenollimede, birkekrydsfiner. 
Overkant afdækkes med galvaniseret U-profil. Underkant afdækkes med vinkelliste. 

• Levering af fuldsvejste, galvaniserede mål i størrelsen 200 x 300 cm. Målene er forsynet med 
basketballstativer. 

• Opstribning til træningsbasket og fodbold. 
• Tilpasning til omgivelser. 
 
Samlet pris – excl. moms     Kr. 354.800,00 
Forudsætninger: 
Tilbudet er baseret på udførelse inden den 1/7, 2006. Ved hurtig ordreafgivelse vil arbejdet 
sandsynligvis kunne færdiggøres i indeværende år. 
Alle priser er excl. moms. 
 
Vi håber, at I kan gøre brug af vores tilbud og ser frem til at høre nærmere. 
 
 
Med venlig hilsen 
Sportsbyg A/S 
 
Peter Jørgensen 


