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Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-06-11

Diarienummer
DNKS210259

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Hallands nya utomhusscen
i Grötviks stenbrott, sökande: Halmstad
Wakeboardklubb
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan om medfinansiering.

Sammanfattning
Den ideella föreningen Halmstad wakaboardklubb har nästan 300 medlemmar och har sin
hemvist i Grötvik, i det gamla kolbrottet i direkt anslutning till havet och Prins Bertils stig.
Vi vill att alla skall kunna nyttja vår anläggning, rekreation, utöva friluftsliv, ett aktivt
utomhusliv, delta i kulturarrangemang och ha möjlighet att prova på vattensport. Senaste
halvåret har det hänt väldigt mycket i parken, vi har en utomhushiss installerad och klar,
toalett för funktionshindrade, handikapp-parkering, ramper, nya bryggor, sittplatser som en
amfiteater ner mot vattnet och en väldigt massa mer. Vi kompletterar gärna med
filmer/foton och ni är välkomna ner för att se med egna ögon. Vi samverkar med de andra
aktörerna i Grötvik, bland andra vår granne Bastaskär, i en gemensam vision för Grötvik: "
Destination Grötvik - en plats för återhämtning, upplevelser och aktiviteter. Vid de anrika
stenbrotten, där hav möter land och natur möter kultur." Vår ambition är att använda
bryggor och pontoner som en scen på vattnet i brottet och erbjuda kulturarrangemang
utomhus. Som ett första test vill vi genomföra en konsert, PIAF, den 14 juli 2021 för våra
medlemmar, vi kommer också bjuda in representanter från Regionens samt de halländska
kommunernas kulturförvaltningar. Vi vill testa allt från akustiken i brottet, scen, teknik,
sittplatser, publik, logistik med mera. Vi hoppas att kunna erbjuda en ny utomhusscen i
Halland, en känsla av ett " mini Dalhalla" och med denna ansökan hoppas vi kunna göra ett
första test.
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Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

