Minnesanteckningar från möte angående nybyggnation av sporthall
i Kristdala ons 28 mars 2007
Närvarande: Mats Ström, Fredrik Nilsson, Krister Karlsson, Marianne Niklasson.
Plats: Fredrik Nilsson
Tid: kl 19.00-21.30

På Samhällsföreningens möte 26/3 beslutades det att godta Marijan Francics
offert (arbetsgruppen sätter inte Marijan i arbete förrän skriftligt JA
angående utvecklingschecken har erhållits). Skriftligt svar är postat idag den
28/3 och kommer till Mats Ström. Det bildades ett ungdomsråd (födda 89-96)
på ovanstående möte. Ungdomsrådet består för närvarande av 12 barn och
ungdomar; Erik Fallemark, Filip Blixt, Mathias Svensson, Rasmus Karlsson, Martin
Hagman, Oscar Nilsson, Alexander Ottosson, Martin Ivarsson, Jesper Kolm,
Henrik Karlsson, Josefin Johnsson, Stefan Andersson. Komplettering av
ungdomsrådet kan göras. Det skulle behövas fler tjejer.
Telefonlista till ungdomsrådet bifogas denna minnesanteckning.

Planering av möten:
•

10 april, 19.00 hos Christian Fallemark: Arbetsgruppen och Christer Holmgren

•

Fredrik Nilsson och Mats Ström ordnar ett möte med Marijan Francic för att
se på de olika alternativen.

•

Fredrik Nilsson ordnar möte med Ungdomsrådet innan mötet med politikerna.

•

16 april, 19.00 i skolans matsal: Arbetsgruppen och berörda tjänstemän,
Mattias Jansson (byggnadsingenjör), Martti Ingvarsson, Ove Johansson
(avd.chef fastigheter), Eva Nygren (tillförordnad rektor), Leif Carlsson
(tillförordnad avd.chef kartor och planer).

•

9 maj, 19.00 i skolans matsal: Arbetsgruppen, Peter Wretlund, ordförande
för respektive nämnd, Torsten Karlsson och Ungdomsrådet.

Marianne Niklasson mailar över minnesanteckningar från arbetsgruppens möten
till IF Ariel (webmaster@ifariel.net) och Samhällsföreningen
(annicka@glocalnet.net ) efter att Fredrik Nilsson godkänt dessa.

Marianne Niklasson tar upp de frågor som skolans personal funderat över;
- Utvändig storlek på den tänkta sporthallen? Cirka 50 x 35 m. Dock finns inga
färdiga ritningar.
-Möjlighet till att ha uppställda pingisbord? Tveksamt!
-Kommer det att finnas plintar, mm, i den nya hallen? All utrustning för
gymnastik kommer att vara kvar i den gamla sporthallen. Den nya hallen kommer
ev. att kompletteras med nya sporter, t ex klättervägg, skytte.
- Stor filmduk för bio? Kanske blir avståndet från läktare till motstående vägg
för långt för att kunna ha filmvisning? Arbetsgruppen får kolla upp detta.

Mats Ström har gjort en skiss av en sporthall som vi går igenom. Vi tittar på
entréer, läktare, förrådsutrymmen, omklädningsrummens placering, cafeteria,
ungdomsgård, mm.

Sammanställning av för- och nackdelar beträffande de tre alternativ vi har
som byggplatser:
Alternativ 1
Fördelar:
-

Fotbollsplanen blir kvar

-

Nära till nuvarande parkering vid torget.

-

Nära till pannrum, gamla omklädningsrummen.

-

Ihopbyggt – kunna gå emellan under tak.

-

Utnyttja slänten till läktaren.

-

Tillgängligheten till övre delen av läktaren via asfaltsplanen för att få
handikappsvänligt samt naturlig ingång.

-

Ny parkering på marken mellan servicehus och skolgården.

-

Bra placering med läktare och fönster i väst (för bländning).

-

Ingen hänsyn behöver tas till kringboende vad gäller ny detaljplan, ingen skymd
sikt.
Nackdelar:

-

Den befintliga handikappsrampen försvinner.

-

Höjdskillnaden, markförhållanden – grus? Berg?

-

Nedre skolgården (gräsplanen) skärmas av.

-

Dagisverksamhetens uteaktiviteter måste flyttas – vart?

-

Schaktkostnader.

Alternativ 2
Fördelar:
-

Ny parkering på marken mellan servicehuset och skolgården.

-

Bra placering med läktare och fönster i väst (ingen bländning).

-

Ingen höjdskillnad.

-

Utnyttja naturslänten till läktare.

-

Tillgängligheten till övre delen av läktaren via grusplanen för att få
handikappvänligt samt naturlig ingång.

-

Passagen blir kvar från asfaltsplan-grusplan-gräsplan, ner till barnomsorgens
lokaler.

-

Den befintliga handikappsrampen blir kvar.

-

Billigare byggkostnad, minst schakt.

-

Dagisverksamhetens uteaktiviteter behöver inte flyttas.
Nackdelar:

-

Längre till pannrummet, gamla omklädningsrummen.

-

Fotbollsplanen försvinner.

-

Skymmer utsikten för närboende, ändring av detaljplanen blir nödvändigt.

-

Ökad kostnad för kulvert.

-

Längre avstånd från nuvarande parkering vid torget.

Alternativ 3
Fördelar:
-

Ny parkering på marken mellan servicehuset och skolgården.

-

Nedre skolgården (gräsplanen) skärmas inte av.

-

Fotbollsplanen blir kvar.

-

Nära till nuvarande parkering vid torget.

-

Tillgängligheten, entré på gaveln från asfaltsplanen.

-

Dagisverksamhetens uteaktiviteter kan finnas kvar med vissa justeringar.
Lekutrustningen behöver flyttas närmare skolbyggnaden.

-

Passagen blir kvar från asfaltsplan-grusplan-gräsplan, ner till barnomsorgens
lokaler.

-

Ingen skymd sikt, ingen hänsyn behöver tas till kringboende vad gäller detaljplan.

-

Den befintliga handikappsrampen blir kvar.

-

Påverkar yttermiljön minst.

-

Flyttning av vaktmästarens förråd/verkstad så att den inte påverkar barnens
utemiljö.

Nackdelar:
-

Längre till gamla omklädningsrummen.

-

Ingen slänt som går att använda till läktare.

-

Dyrare byggkostnad jämfört med alt. 2 ang värme och kulvert.

-

Schaktkostnad.

-

Lekutrustningen på asfaltsplanen i hörnet mot Konsum behöver flyttas.

Nästa möte:
10/4, kl 19.00 hos Christian Fallemark. Arbetsgruppen träffar Christer
Holmgren.

