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Minnesanteckningar Össeby IP-råd
Tisdag den 20 oktober 2015 i klubbhuset på Össeby IP
Deltagande:
Martin Norman, vice ordf. Brottby SK, ansv. ungdomslag fotboll
Björn Bergquist, Brottby SK ansv. fotbollssektionen
Peter Nordström, Brottby SK ansv. skidsektion
Jerri Bergström, fritidsnämnden (S)
Tommy Schiött, fritidsnämnden (M)
Lars Carlsson, fritidsnämnden (M)
Ingela Jansson, chef KFFs idrotts- och friluftsenhet (IoF)
Åsa Borglund, föreningssamordnare KFF/ IoF

1. Föregående anteckningar (godkänns)
Gjorda arbeten vid blöta partier i spåren blev fantastiskt bra! Klubben känner ett
jättebra engagemang sedan ett par år, vaktisarna har varit jättebra.
2. Beslutade investeringar Össeby IP
Fritidsnämndens investeringar enligt kommunplanen framgår av nedan:

När Kommunfullmäktige fattade sitt beslut om kommunplan med investeringar, fick
fritidsnämnden gehör för stora delar av det förslag som nämnden lämnat. Vissa
investeringar fick dock skjutas fram i tid, och andra slogs samman i posten
”Utveckling/ nya projekt” och beviljades ett mindre totalbelopp.
Inom denna post kommer fritidsnämnden att under år 2016 besluta om vilka önskade
investeringar som ska prioriteras, t ex en mobil snökanon till Össeby.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: KULTURHUSET, ALLÉVÄGEN 1-3
TFN: 08-5878 5000
FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

SID 2/4

Konstgräsinvestering 9,1 MSEK
Nämndens ordförande Lars Carlsson deltar själv i mötet för att, apropå felaktiga
uppgifter i lokalmedia, informera om att projektet aldrig har varit i fara. Det finns en
tydlig ambition hos fritidsnämnden och förvaltningen att den nya planen ska vara
spelbar i maj 2016. Projektet ska i förlängningen också ”göra IP bättre”, om än med
delvis andra ”utvecklingsmedel” om detta inte ryms inom 9,1 MSEK. Fokus är dock
konstgräset och en 100 meters-bana. ”Ni ska känna er trygga med att detta är
kommunens ambition!”
Tidsplan
Intentionen är att ha en konstgräsplan spelbar den 1 maj 2016.
I förra veckan (mitten oktober) fattade kommunfullmäktige beslut om att
fritidsnämnden får använda de budgeterade 9,1 MSEK år 2016. Torsdag 22 oktober
väntas fritidsnämnden fatta beslut om genomförande av projektet.
Därefter kommer förfrågningsunderlag för upphandling (inkl. belysning och bygglov
för detta) att tas fram, prel. beslut hos TeFAU i november, upphandling start just
innan jul? Prel. 21-30 dagars anbudstid (SBF ansvarar). Efter tilldelningsbeslut om
leverantör, ska 10 dagar passera för ev. överklagan, innan vald leverantör kan päbörja
projektet. Efter tilldelningsbeslut kallar projektledaren självklart till ett möte med alla
berörda för information och avstämning om etablering på Össeby IP.
Först efter tilldelningsbeslut vet vi bättre vad konstgräset kommer kosta, och alltså
hur mycket pengar som kommer finnas kvar att använda för övriga åtgärder; då
kommer styrgruppen att prioritera och besluta om detta, med input från klubbarna.
Genom hela processen kommer alla berörda klubbar självklart löpande att hållas
uppdaterade.
Risker
 Det finns en risk att leverantörer (7 st i Sverige) inte svarar eller har tid att åta
sig uppdraget.
 En vargavinter med ordentlig tjäle omöjliggör arbete och utgör också en risk.
 Bygglov eller inte för belysning, hus på kullen etc – det kan komma problem.
Jerri B. refererar till ett rättsfall ang. belysning på idrottsplats, som visar att
domstolarna är välvilliga i den här frågan och kan köra över enskilda
överklaganden, men att processen då tar lång tid. Alla, inte minst klubben,
betonar dock vikten av goda grannrelationer.
Vi måste alla acceptera att det finns risker med projektets tidsplan - det är inte
sannolikt att ett stort projekt som detta inte skulle behöva påverka befintlig
verksamhet. Verksamheten kommer garanterat att påverkas, men under en begränsad
period, och resultatet framöver kommer vara värt det. Om projektet skulle bli så
mycket försenat att fotbollsplanen inte är klar till maj, kommer klubben att beredas
plats på kommunens andra planer.
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Ansvar
FNAU kommer utgöra politisk styrning. Ingela beställer genomförande av projektet
hos SBF efter FNs beslut nu på torsdag, SBF står för projektledning och
genomförande av projektet i sin helhet.
Inhägnaden diskuteras, men är en fråga för styrgruppen att besluta om och kommer
hanteras i projektet. Kan finnas olika alternativ. ”Midgårdsvallen smart staket med
bulor?”, ”Björn B.: Danderydsvallen har ett bra staket.”
Brottby SK informerar om att Brottbyloppet hålls på Össeby IP den 6 jan samt
Stockholms DM 9 januari – hur påverkas detta av projektet med konstgräs? Medskick
från Ingela om vikten av att ha en plan B - om planen ska vara klar i maj så troligt att
arbete är etablerat på IP i januari. Klubben kan inte idag förutsätta att mål och start
kan vara på IP.
Björn B. ställer fråga om hur kommunen ställer sig till om klubben bygger och
bekostar ny cafébyggnad om det inte skulle rymmas inom projektet. Lars C
informerar om att investeringar i byggnader på kommunens mark, ska bekostas av
kommunen, och byggnaderna ägas av kommunen.
3. Förslag till fritidsnämndens inriktningsbeslut om investeringar
och underhåll, 2017-2019 (2025)
Framkom idéer om en ”skidlekplats” (Peter N.), snökanon, befintlig belysningsstolpe
(som kanske försvinner i samband med konstgräsprojektet?) kan kanske flyttas till
träningsytan? (Obs! att ytan har privat ägare dock).
Låter som intressanta idéer, föreningen uppmanas att motivera och konkretisera i ett
mail till fritid@vallentuna.se, märkt med ”dnr FN 2015.062” senast den 2 november.
4. Övriga frågor
Brottbyrundan – kom ihåg att boka upp det som behövs, t ex omklädningsrummen,
extraarbete ang. spår och kritning! Ring lokalbokningen så hjälper de gärna till,
försök ställa frågan redan vid bokning.
IoF har överblivit material efter 25-manna; avspärrningsband, sårvätska,
natriumklorid etc – klubben uppmanas hör av sig om man vill ha till kommande
arrangemang!
Fråga fr Karby IK ang. fällning av träd. IoF ber SBF att återkoppla, är skolans tomt.
Tidigare planer på tillfällig paviljong för skolan har skrinlagts helt, så inga spår är
längre i farozonen.
Vore önskvärt att gallra ut lite bakom klubbhuset; fram till staketet vid grusplan etc –
ser lite trist ut, men kika lite på det i vår.
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Markering i motionsspåren behöver ses över och ”göras omvänt”, nu en massa olika
siffror på den del där alla spår sammanfaller. Ansvariga IP-vaktmästare Chris och
Lennart planerar för driftsbudgeten 2016, Ingela vet att skyltningen av spåren är en
viktig fråga, i vår kommer de att återkomma till klubben och fråga om hur skyltarna
ska se ut.
IoF informerar om att följande skidspår planeras för säsongen:
Össeby IP, Vallentuna IP, Veda golfklubb samt Vallentunasjön.
Rötskadebesiktning av belysningsstolpar har gjorts på Vallentuna IP och kommer att
genomföras på Össeby och Veda under våren 2016.
Ang. röjning av motionsspåren på Össeby IP så lovade Peter N att besöka Lennart på
Vallentuna IP snarast.
Klubben lyfter frågan om kommande användning av träningsytan nu när konstgräset
anläggs. Ingela J avser inte att ändra förutsättningar för nyttjandet där, om inte
markägaren säger något annat. Kommunen hinner rimligtvis med att klippa ytan även
framöver.
Fördelningsprinciper är nu utskickade på remiss – lämna gärna synpunkter!
På förfrågan från Tommy S om hur klubben upplever samarbetet med förvaltningen,
svarar Brottby SK att de är jättenöjda, allt funkar bra. Föreningen konstaterar att det
varit stor rotation på tjänstemän, och att lokalbokningstjänsten tycks vara särskilt
utsatt.
5. Nästa möte
Förvaltningen återkommer med datum när sådant fastställts i början av 2016.
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