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Minnesanteckningar från sporthallsråd
2013-05-16
Deltagande: Vallentuna Handbollsklubb (ordf. Kicki Martinell, Roland Friberg),
Vallentuna Innebandyklubb (Jesper Dahl, Robert Sandgren), Vallentuna
Volleybollklubb (Åke Eriksson), Roger Gadde (m) från fritidsnämnden samt Emilia
Ruokamo, Peter Öhman, Ola Nilsson och Åsa Borglund, fritidsförvaltningen (FF)

Efter att Roger Gadde hälsat välkommen gavs föreningarna ordet ”bordet runt”:

1. Volleyboll
Har haft en oväntat bra säsong; vann oväntat Superettan, fick kvala till Elitserien men
gick inte överraskande upp, eftersom i princip alla spelare är juniorer. Är dock
fortfarande bäst i Sverige i vissa åldersgrupper.
Att rekrytera tränare går bra, lagledare svårare att få fram; behöver få in fler föräldrar
i klubben.
Problem? Har under vintern/ våren har haft problem med tider, men till nästa säsong
äskat annorlunda. Den störande musiken i Tellus, som upphört då Peter efter förra
Sporthallsrådet talat med skolans vaktmästare, har nu återupptagits. Peter kontaktar
skolan igen…

2. Handboll
Herrar har nu gått upp till Norr 2; kommer få tre långa resor varav den närmaste
Sundsvall. Kan innebära matcher även på söndagar. Har varit dåligt med barn i
handbollen, föräldrarna säger att klubben börjar för sent i ålder (2:an), men nu är det
fullt och verksamheten rullar på bra.
Tidigare lyfta problem lösta. Har under vintern dock haft problem med att det varit
stökigt i hallen när föreningen kommit dit, öppna dörrar, utslängda mattor etc.
Mellan 15 och 15.30 så på skoltid. Har nu inte hört något på ett tag, så skolan tycks ha
hanterat problemet efter kontakt från Peter.
Är låg kvalitet på de nät som nu satts upp. Peter har nya som kommer sättas upp inför
kommande säsong.
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Synpunkter från lag utifrån om att golvet är halt, tar därför klister under skorna för
att inte halka (!). Kanske att det medel som ligger på golvet för att lösa upp klistret har
tagit slut och att det inte ersatts av samma? Peter dubbelkollar med Sirkka-Liisa så att
hon inte råkat köpa fel medel, och låter göra ett friktionstest av golvet.
Endel dörrar har börjat krångla, så att låskolvar hänger sig etc. Vore bra med en
översyn av alla dörrar! Takplattor skulle också behöva kompletteras?
Papperskorgen utanför hallen är som bekant underdimensionerad, eftersom mycket
folk rör sig förbi hallen till och från IP och Centrum.
Senare ikväll särskilt möte för att nå överenskommelse ang. nyttjande av kiosk och
kansliutrymmen i hallen.

3. Innebandy
Stämmer fortfarande att stor tillströmning; har nu anmält 21 lag – rekord! – till
seriespel. Kommer göra en stor satsning med 05:or i innebandyskolan. Både Herr och
Dam spelar nu i division 2 efter att herrarna fallit ner och damerna gått upp en
division. Cafét på Hammarbacken håller öppet även för allmänheten, klubben
blomstrar.
Har gott om frivilliga föräldrar och skulle gärna hjälpa till att fixa t ex väggarna i
sporthallen så att blir fräschare lokal!?
Var tidigare aktuellt att Vallentuna Internationella Montessoriskola skulle dela lokal
med klubbens klubbrum, men de har hittat annan lokal.
Klubben introducerar nu ett vite för träningsgrupperna om de inte använder sina
träningspass och föregår med detta alltså fritidsförvaltningen i denna fråga.

4. Portabel matchklocka
Förvaltningen informerar om att man köpt in en portabel matchklocka. Bokas genom
Emilia, finns rent fysiskt på Vallentuna IP.

5. Mattbyte, uppdatering
Den slutliga tidpunkten för byte av mattor i Hammarbackens sporthall och i
Tellushallen är ännu inte fastställd. Ansvarig projektledare i Vallentuna har fått
kontaktuppgifter och uppmanats höra av sig till ansvarig kollega i Falköping
kommun, där man enligt kontakter i volleybollklubben har hallar med bra golv. Ola
Nilsson är TuFas kontakt för golvet i Hammarbacken.
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Flexibilitet behövs för att kunna göra jobbet som mest effektivt, och hallarna är nu
helt stängda under sommaren. Träningar kan istället bokas i Ekebyskolans sporthall,
intresserade uppmanas höra av sig till Emilia på lokalbokning@vallentuna.se

6. Lås & larm
Ang. lokalerna i gymnasiet så har Fritid i dagarna äntligen nått en överenskommelse
med skolan som innebär att dessa lokaler framöver kommer kunna låsas och öppnas
av föreningarna själva. Ola väntar nu på nya cylindrar för att byta lås, så att alla
föreningar även fortsättningsvis kommer in där de ska och når vikvägg. Ska testköra
med Tyngdlyftningsklubben om två veckor. Detta innebär att Fritid inte kommer
behöva ha någon personal på plats alls i gymnasiet, från och med hösten 2013.
Personal utgår istället från IP, och rycker ut vid behov.
Arbetet på Lovisedalsskolan är nu klart, om än vissa interna problem kvarstår. RCOlås gör att Fritids personal inte behöver låsa upp och låsa varje kväll, eftersom den
första kund som kommer larmar av och larmet senare går på automatiskt eller via
fjärrstyrning.
Offerter för RCO-lösningar även till Ekeby, Karby och Hammarbacken är på gång, i
syfte att fungera på samma sätt som Lovisedal.

7. Securitas
Securitas kommer, preliminärt med början hösten 2013, att ta över all kvarvarande
låsning av sporthallar. När detta genomförts så frigörs tid för Fritids personal att
under kvällen åka runt och kolla läget och nyttjandet i hallar.
Eftersom tidpunkten för Securitas rondering kan bli oregelbunden, och vissa kvällar
väldigt sen, så blir det framöver extra viktigt att dörrar absolut inte lämnas öppna
med hjälp av skor etc. Ansvarig ledare ska alltid vara sist ut och se till att ”skalet” är
ordentligt stängt!

8. Säsongsscheman & bokade tider
Emilia håller just på med fördelning av tider i sporthallar och gympasalar, men
relativt okomplicerat för de närvarande föreningarnas räkning eftersom de i princip
får vad de önskar i de aktuella hallarna.
Fritid undrar hur föreningarna ställer sig till två förslag till förändringar, se nedan:
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a) Ändrade öppettider, så att hallarna öppnar tidigare på hösten (v. 32, måndag
5 aug 2013) och stänger senare på våren (v. 22, söndag 1 juni 2014). Under
sommaren (v. 23-31) helt stängt i alla hallar utom Ekeby sporthall och
gympasal. Föreningarna: bra! Slutsats: föreslagen ändring genomförs.
b) Förslag att automatiskt undanta träningstider under vecka 52-01, så att
föreningar istället får höra av sig om man vill ha tid, istället för som nu (som
inte sker), om man inte vill ha sin tid. Syfte: att Fritid inte ska behöva öppna,
och Securitas inte åka runt för att låsa, i onödan. Föreningarna: nej, i princip
alla tider i de aktuella hallarna nyttjas även dessa veckor. Kan istället bli
bättre på att avboka. Slutsats: Ingen förändring mot idag, men föreningarna
åtar sig att avboka jul-/ nyårstider i så god tid som möjligt för att underlätta
IP-personalens schemaläggning inför helgerna. Emilia åtar sig att maila en
påminnelse i början/ mitten av november, och behöver alla eventuella
förändringar i schemat allra senast den 1 dec. Tider under övriga delar av
året som inte kommer nyttjas, avbokas löpande och helst med en veckas
framförhållning genom ett mail till lokalbokning@vallentuna.se
Angående registrering av matchtider, så har tidigare lokalansvariga Lena Orsin haft
kontakt med klubbarna om detta och vi kör nu på det som är uppgjort. Detta innebär
att Fritid registrerar alla matcher och matchflyttar i bokningssystemet, med undantag
för handbollen som sköter sina matcher helt själva och aldrig riskerar krocka med
någon annan.
När den interna fördelningen av tilldelade träningstider är klar, överenskoms att en
lista över densamma ska skickas till Emilia, på lokalbokning@vallentuna.se På något
års sikt förutses en höjning av timtaxan för seniorträning, på motsvarande sätt som i
samtliga andra kommuner i norrort, varför en uppdelning av blocktiderna med tiden
kommer bli obligatorisk för att se vilken tid som tillhör vilken träningsgrupp/
prisklass.

9. Mötesrum att hyra
Fritid informerar om att den lokal som mötet hålls i, Stora mötesrummet i
Kulturhuset, kan hyras av föreningar på samma sätt som övriga samlingslokaler. Se
webben som vanligt. Kostnad: 75 kr/ timme för bidragsberättigad förening.
Roger Gadde tackade för ett givande möte och avslutade med detta mötet.
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