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Vad kan tennisbanorna i Svaneholm användas till? 

Anläggningen med de två tennisbanorna i Svaneholm bekostades av Viskafors Gummiaktiebolag 
och skapades 1941. Företaget stödde verksamheten, som drevs av en särskild förening under  
många år och ett stort antal människor i Svaneholm och närliggande orter har här provat på den      

vita sporten.   

 

 

 

 

En bild från 1945 över anläggningen med tennisbanorna. 

 

Viskafors Gummiaktiebolag AB, som ägde marken där banorna ligger, avstyckade denna och sålde 
1985 marken med befintlig anläggning till den dåvarande föreningen, Viskafors Tennisklubb. 

Markområdet på drygt 1 000 m2 rymmer, förutom tennisbanorna, ett servicehus med toalett, vatten- 
och elanslutningar, ett område för bilparkering och en remsa omkringliggande mark - också ner mot 
Viskan. 

Intresset för tennis har tyvärr fallit genom åren och den befintliga föreningen, Viskafors Tennisklubb,  
har inte underlag för att driva verksamhet utan vill nu avveckla sin förening och dess tillgångar. 

        

2017 Bana 1 (ogräsbevuxen)     2017 Bana 2 (rensad 2016)              2017 Servicehus 

Svaneholms Byalag har erbjudits att utan kostnad ta över anläggningen, tillika med ett kontant 
bidrag ur kvarvarande medel i klubbkassan.  Byalaget har under senare delen av våren och 
sommaren diskuterat möjligheten att göra så - men ser små möjligheter att göra det. 

Svaneholms byalag vill, i samråd med Viskafors Tennisklubbs styrelse, inbjuda till ett möte för att 
inventera idéer och tankar om anläggningen möjligen kan räddas kvar i Svaneholm och komma till 
kanske helt ny användning.  

Kom till ett möte och diskutera och kom med idéer ! Representanter för Viskafors Tennisklubb 
medverkar. 

Har du idéer om någon verksamhet som skulle passa? Kan vi samverka om att skapa någonting  
nytt ? Skulle du/ni vilja köpa fastigheten ? 
Skicka gärna i förväg kommentarer och frågor till Byalagets mejladress:  svaneholmsbyalag@hotmail.se 

  

Tid:       Onsdag 13 september 2017 kl 19.00 

Plats: Viskafors IFs klubbhus, vid Svanehovs idrottsplats 

 VÄLKOMMEN! 

Styrelsen för Svaneholms Byalag 


