Protokoll från Ungdomsrådets möte den 23 april 2007 angående
nybyggnationen av Kristdalas sporthall.
Plats: Kristdalaskolans matsal
Tid: 18:30 – 20:00
Närvarande: Fredrik Nilsson (Sammankallad i arbetsgruppen), Erik Fallemark, Mathias
Svensson, Martin Hagman, Oscar Nilsson, Jesper Kolm, Josefin Johnsson och Stefan
Andersson.
Mötet öppnades. Vi gick igenom dagordningen. Därefter gick Fredrik igenom placeringen,
vart själva byggnaden skulle stå. Vi gick ut och kollade hur det skulle bli runt om. Vi återgick
in igen där vi gick igenom de andra förslagen. Sedan gick vi igenom ungefär hur måtten
skulle vara på byggnaden. Vi gick igenom planerna för hur det skulle se ut inom väggarna, vi
kollade läktarens placering men även förslagen på hur ingångarna skulle vara. Vi diskuterade
hur vi skulle använda hallen, vilka sporter som skulle ske inne i den nya hallen och vilka som
ska få vara kvar i den gamla. Det kom upp ett förslag om en bemannad kiosk, detta kom vi
fram till skulle nog kunna fungera under vinterhalvåret då vi tror att hallen kommer vara mest
attraktiv för åskådare på matcherna i innebandy och inomhussporter under det kyligare
halvåret.
Vi diskuterade användningen av Ungdomens Hus. Eftersom det är vi i ungdomen som
kommer att använda denna del ville Fredrik få förslag till vad som skulle byggas så att den
som ritar hallen kan ta hänsyn till detta. Det var många förslag som kom upp under denna dag
t.ex. Att det skulle finnas ett pingisrum, biljardrum, pokerrum och ett rum med några typer av
spelconsoler. Det diskuterades om man skulle dra in Internet i byggnaden så att man skulle
kunna hyra den lokalen för att man ska samlas några vänner och spela fast då tar man med
sina egna datorer. Det talades om att göra ett lite lugnare rum med en tv och en stereo, där det
även skulle finnas ett bord och en typ av soffa för de dagarna man bara vill ta det lugnt.

