Minnesanteckningar från möte angående ombyggnad alt.
nybyggnation av sporthall 13 febr 2007.

Plats: Matsalen, Kristdalaskolan.
Tid: 19.00-21.00
Närvarande:
Erling Wirsén, Betel
Asta Danielsson, Hembygdsföreningen
Maria Karlsson, Scoutkåren
Kerstin Johnsson, Scoutkåren
Marijan Francic, BIF, MF Arkitektkontor AB
Marianne Niklasson, Kristdalaskolan
Kent Nilsson,
Bertil Josefsson, Räddningstjänsten
Mats Ström, Samhällsföreningen
Urban Gustafsson, Ariel
Anders Sköld, Björnhults samhälls- o idrottsförening
Anders Svensson, AB POD
Jörgen Karlsson, Ariel
Lars Ström, Ariel
Johan Larsson, Kristdala Styrketräningsklubb
Annette Zetterling, Ariel, LRF
Eva Fallemark
Christian Fallemark, KBM, Scoutkåren
Fredrik Nilsson

Ombyggnad eller nybyggnation av sporthall i Kristdala?
Nuvarande sporthall är för liten både när det gäller golvytan och sekundärutrymmen. Dessutom saknas läktare för publik. Många ungdomar spelar
innebandy och hallen är fullbokad när det gäller träningstider. Vid matcherna
står publiken längs med hallens långsida och trängs med domare och lagledare.
Det saknas utrymmen till domare, till lagen som kommer och till kioskförsäljning.
Innebandyn är en stor sport i Kristdala och den håller på att växa ur den gamla
sporthallen. För att få spela i division 3 krävs dessutom en större plan
(nuvarande plan är ca 38x17,5 m och det skulle behövas en golvyta på 43x22 m,

dvs. ca 280 m² större). Det är svårt att få träningstider. Vissa får träna sena
fredags- och lördagskvällar om man vill ha någon träningstid. Flera föreningar
utanför Kristdala är intresserade av att få utnyttja sporthallen, bl a Tuna Södra
och Björnhults idrottsförening. Många privatpersoner kan idag inte få några
träningstider. Detta problem försvinner i och med att nuvarande sporthall också
kan utnyttjas.
Alla närvarande på mötet röstar för nybyggnation. Att bygga till läktare, etc. på
nuvarande sporthall skulle enl. kommunen kosta nästan det dubbla mot att bygga
helt ny sporthall. Man skulle vara tvungen att spränga på baksidan av sporthallen
samt lägga på nytt tak för att kunna bredda sporthallen. Detta beräknas kosta
ca 22 milj. En ny sporthall skulle kunna byggas för 12 milj. För 2007 finns
100.000 kr i projekteringspengar. För 2008 finns 2,5 miljoner i budgeten för
tillbyggnad av befintlig sporthall.
Möjligheter finns att söka olika bidrag, bl a EU-pengar.
Var skulle den nya sporthallen kunna byggas?
Flera olika förslag finns. Bästa alternativet är att bygga i anslutning till befintlig
sporthall för att kunna utnyttja samma uppvärmningssystem. Skolgårdens
grusplan (mittenplanen) med dess sluttning mot den asfalterade skolgården
skulle vara utmärkt. Rullstolsburna skulle kunna ta sig in lätt till läktaren. Man
slipper kostnaden för hissar. Ett annat alternativ skulle vara skolgårdens
gräsplan, men även kommunens mark bakom skolgården, mellan servicehusen och
skolan.
Den nya sporthallen får i anslutning till läktaren ett extra utrymme på
ca 200 m². Här skulle man kunna ha cafeteria/kiosk, samlingslokal för våra
ungdomar så att de slipper sitta i "busskuren" på kvällarna.
En arbetsgrupp bildas
För att kunna gå vidare med detta projekt utsågs en arbetsgrupp på fem
personer:
Fredrik Nilsson, sammankallande, Mats Ström, Christer Karlsson, Christian
Fallemark samt Marianne Niklasson.
Arbetsgruppens uppgift blir att ta reda var man skulle kunna bygga den nya
sporthallen, hur stort område man behöver, hur parkeringsfrågan kan lösas, hur
våra föreningar i samhället samt skola och barnomsorg ställer sig till detta.
Vem/vilka skulle kunna utnyttja den nya sporthallen? Vad skulle t ex

skolan/barnomsorgen kunna utnyttja de nya lokalerna till? Aula? Bio? Teater?
Uppträdande? Finns det några andra önskemål?

Arbetsgruppen träffas torsdag 1 mars 2007

