Fritid
MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED ARBETSGRUPPEN FÖR
KRISTDALA SPORTHALL.
Dag: 2008-10-20
Tid: 17.00 – 18.30
Plats: Kristdala skola
Närvarande:
Daniel Nilsson
Martti Ingvarsson
Mats Ström
Fredrik Nilsson
-

Martti passade på att dela ut förslag till nytt låssystem för sporthallen. Föreningarna
lämnar eventuella synpunkter till Martti.

-

Från förra mötet hade Daniel fått i uppdrag att undersöka med Smålands Idrottsförbund
om möjlighet att söka medel ur anläggningsfonden. Beskedet är att det inte går att söka
medel ur denna fond varken till läktare eller breddning. Däremot kan det i framtiden
finnas möjlighet att exempelvis söka medel till en kiosk. Kommuner för inte söka medel
utan endast föreningarna kan göra detta.

-

Vi diskuterade tidigare föreslagna lösningar. Bland annat tittade vi på förslaget att
”vrida” hallen. Vi kunde konstatera att det kan bli svårt i och med att delar av
utbyggnaden kommer att hamna på en annan tomt. Martti undersöker dock var tomtgräns
ligger.

-

Vi pratade om vad som kommer att krävas för mått. Nuvarande hall har en golvyta på
18,6m x 38m. Spelytan är idag 17m x 35m. Föreningen har dispens ifrån
distriktsförbundet i och med att minimimåttet är 18m x 36m. Daniel har efter mötet varit
i kontakt med Thomas Bergström på Smålands Innebandyförbund. Följande är av
intresse:
• Distriktet svarar för serierna upp till div 3. Serierna högre sköts av Svenska
innebandyförbundet.
• Dispensen som Ariel för närvarande har gäller för spel till och med div 4. För
närvarande spelar Ariel i div 5. Alltså gäller inte dispensen för spel i div. eller
högre.
• Minimåttet är som ovan nämnts 18m x 36m

-

För att komma vidare i frågan bestämde vi att ta fram konkreta förslag som sedan skall
redovisas för politiken. Dessutom finns Kristdalas lokala förslag med som en ”vision”.
Martti kommer att kontakta en konstruktör som tittar på möjliga tekniska lösningar.
• Helhetslösning med läktare, kiosk och godkända spelmått.
• Enbart utbyggnad av läktare (här redovisas även konsekvenserna)

Vid pennan
Daniel Nilsson

