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Sopron-Brennbergbánya településrészen
közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális
rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében
A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Városfejlesztési Kft. konzorcium
projektje.
A projekt célja:
A projekt keretében elkészült egy olyan közösségi tér, mely lehetőséget ad a SopronBrennbergbányai városrész közösségi életének fellendítésére, az eddigi hiányzó szabadtéri
rendezvényekhez szükséges helyszín biztosítására, főként a településrészen működő civil
szervezetek számára. Mindemellett a park lehetőséget nyújt az év minden napján a közösségi
találkozásokra, pihenésre.
A tér Sopron-Brennbergbánya központja, a Szent Borbála Templom előtti jelenleg elsősorban
közlekedési funkciókat ellátó tér.
Szakmai tartalom:
A település igénye a Szent Borbála téren új közösségi tér kialakítása egy szabadtéri színpad
felállításával és a környezet szükséges rendezésével. A templom előtti tér megújítására a
tervek már 2017-ben elkészültek, amely lakossági fórum keretében a településen bemutatásra
került. A templom előtti tér a település legfrekventáltabb helyén található, ez a legalkalmasabb
hely a közösségi terület kialakítására. A fejlesztés környezetét tekintve teljesen új funkció jött
létre a színpad felépítésével, mely illeszkedik a természet által nyújtott szép háttérbe és a
nézőknek megfelelő hely áll rendelkezésre. A parkosítással Brennbergbánya központi,
frekventált területén jött létre rendezett zöldfelület, a helyi lakosság számára vonzóbbá téve a
városrészt. A tér teljes megújításához további források kerülnek bevonásra, megújul az
autóbuszmegálló, kerékpártároló kerül kialakításra, illetve egy Szent Borbála szobor kap
helyet.
Sopron-Brennbergbánya Fő terén (9199/4 hrsz) egy 28 négyzetméteres állandó fedett színpad
került kialakításra (bruttó 30 nm) síkalapozással, monolit vasbetonlemezzel, a lábazat
terméskő falazatot kapott. A színpad faszerkezetű, nyeregtetős felépítményt kapott, hátsó
oldalán faborítással, tetején fémlemezfedéssel.
A színpad környékén a park felújításra és korszerűsítésre került. A terület előkészítését
követően a vízelvezetés dréncsövezéssel került megoldásra. Elkészült a Soproni út felőli és a
parkban vezető kőzúzalékos burkolású gyalogút 528 nm-en, valamint a színpad előtti gyep

stabilizálása, ill. 5 db pad elhelyezése. Ezzel lehetővé
vált a terület komfortosabb használata. A zöldfelület
fejlesztése keretében 10 db klímatűrő facsemetét
helyeztünk el és 2580 nm-en történt gyepesítés.
A projekt megvalósítása lezárult, a műszaki átadás-átvétel 2019. november 11-én megtörtént.

