Till Fritidschefen

Kristdala 2009-02-09

Inriktningsbeslut angående sporthalls/ungdomens hus-projektet i Kristdala
IF Ariel och Kristdala Samhällsförening väljer att gå vidare med alt. 1 – nybyggnation,
eftersom det gentemot alt. 2 ( Marttis förslag med läktare, kiosk och toalett till den befintliga
skolgymnastiksalen ) innebär en hållbar lösning för framtiden. En nybyggnation löser alla
nuvarande problem beträffande säkerheten. Skulle man gå på alt. 2 kvarstår en del
säkerhetsproblem. Vid byggande av läktare på långsidan åt norr friställs stolparna ( är idag
inbyggda i väggen ), som bär upp takstolarna. Avståndet mellan sargen och de friställda
stolparna ( kan visserligen vadderas ) blir ca 0.8m. Samma avstånd är det idag mellan sarg
och vägg på motsatt långsida. Det förhållandet förändras inte med alt. 2. Nuvarande mått
mellan sarg och vägg på respektive kortsida är 1.5m. Skyddszonen ( avståndet mellan sargen
och annat föremål ) på respektive långsida bör vara 1.5m och på respektive kortsida 2m.
Bygger man en ny hall med golvmåttet 44 x 23m ( B-hallens golvyta har det måttet ), så
försvinner ovanstående problem.
Vi säger, att två åskådare skadas ordentligt i samband med en innebandymatch i Kristdala
skolgymnastiksal ( ägs av kommunen ). Vem bär ansvaret? Är det hyresgästen, kommunen
eller åskådarna? Än har lyckligtvis ingen åskådare skadat sig allvarligt. Mindre
olyckshändelser har dock inträffat.
En nybyggnation ( innehållande en spelplan med måttet 40 x 20m ) har också en rad
andra fördelar i jämförelse med alt. 2.
Man slipper stolpar, som skymmer sikten för publiken.
Storleken på planen blir rätt ( 40 x 20m ), vilket medför eliminerande av
dispensproblemet. Man kan spela i div. 3 och högre. Nuvarande spelplan är 35 x 17m. Ett
sådant spelplansmått ges det bara dispens för i div. 5 och div. 4 på herrsidan. Vårt F 16- lag
blir snart ett damlag. Dispens ges endast för spel i div. 3 ( lägsta divisionen ) på damsidan.
Det skulle vara positivt för utvecklingen av ungdomarnas spel – lära sig ” rätt ” från
början. Det är lagom att spela med 4 utespelare på en plan, som har måttet 35 x 17m.
Seriespelets regler säger dock, att man ska ha 5 utespelare på planen. Därav att man har
bestämt spelplansmåttet till 40 x 20m. Att lira på 40 x 20m eller 35 x 17m är stor skillnad
( som två olika spel ). Differensen mellan de båda ytorna ( 40 x 20m = 800m och 35 x 17 =
595m ) är 205m .
Vid en avdelning av sporthallen på mitten får man två relativt stora ytor, vilket skapar
möjlighet att köra två grupper/aktiviteter samtidigt. Det i sin tur leder till frigörelse av tider,
som kan hyras ut. ( Kristdala skolgymnastiksal är fullbokad. ) Då kan alla ungdomslag ( för
närvarande 6 st. ) träna önskat antal gånger i veckan ( så är det inte nu ). Dessutom blir det
fler tider över till allmänheten. Man behöver ej heller vid eventuellt spel högre än div. 4 för
herrar konkurrera om tider i Oskarshamn ( A eller B-hallen ). Samma sak gäller för det
kommande damlaget vid spel högre än div. 3.
Det skulle bli lättare att behålla våra spelare.
Vid behov skulle rekrytering av spelare utanför vårt upptagningsområde underlättas. I IF
Ariels innebandysektions upptagningsområde ingår förutom Kristdala även Ishult, Björnhult,
Bråbygden och Bockara.

Ökade möjligheter till att få ett större materialrum, ett domarrum ( ej innehållandes en massa
andra saker att trängas med ), bättre omklädningsrum, mötesrum i närmare anslutning till
hallen, kansli och tvättstuga. Till uppräknade biutrymmen kan IF Ariel söka pengar från
Riksidrottsförbundets anläggningsfond.
Sekretariatet hamnar vid mittlinjen, där det ska vara ( så är det inte idag ).
Omklädnings och duschproblemet vid matcher för medlemmarna i Kristdala
Styrketräningsklubb löses ( förutsatt att nuvarande omklädningsrum får vara kvar ).
Fredagskvällens bastubadande kan pågå även om det är match ( förutsatt att nuvarande
omklädningsrum med bastu får vara kvar ).
Man kan spela ” riktig innebandy ” ( alltså på rätt spelplansmått ) på två orter i kommunen
( Oskarshamn och Kristdala ).
Det innebär att kommunens båda innebandybedrivande föreningar har rätt spelplansmått.
Ökade möjligheter ges att ytterligare stärka det unikt stora innebandyintresset i Kristdala med
omnejd. I början av januari detta år var IF Ariel iväg med två ungdomslag ( P-14 och P-16 )
till Göteborg, där de deltog i innebandyupplagan av Gothia Cup ( världens största
ungdomsturnering ). Båda lagen vann sitt gruppspel och gick vidare till slutspel. Bäst
lyckades P 16-laget, som åkte ur turneringen först i åttondelsfinal. Man förlorade mot
Palmstaden från Trelleborg.
Skulle någon annan idrott i framtiden få fäste i Kristdala med omnejd, så finns det redan en
ordentlig sporthall. Förhoppningsvis ska man då kunna utöva den nya idrotten i sporthallen.
Ökade möjligheter till andra verksamheter än idrottsaktiviteter.
Det skulle innebära ett stort lyft för Kristdala med omnejd.
Framtidstron i Kristdala med omnejd skulle öka markant.
Större chans att fler utanför kommunens gränser flyttar till Kristdala med omnejd, vilket i
förlängningen leder till ökad skatteinkomst för kommunen.
Man får en lokal, som blir ledig. Det kan vara gynnsamt, att ha i samband med skolans
kommande renovering ( har flyttats fram flera gånger ) . Skolgymnastiksalen kan
omdisponeras till andra verksamheter. Kristdalabygdens ungdomar har inte någon fritidslokal
att vara i, därför behövs ett Ungdomens Hus. Det skulle kunna placeras där. Slöjdsal för
skolans räkning är ett annat förslag på verksamhet, som skulle kunna inhysas där. Ett tredje
förslag är att flytta biblioteket dit, då får man det integrerat med skolan. Dessutom skulle
kommunen slippa att betala en hyra för biblioteket i dagsläget på 102000 kr/år.
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