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Minnesanteckningar sporthallsråd,
6 nov 2013
Deltagare:
Veronica Östberg, FLEX Dansförening
Björn Larsson, Snapptuna IK
Kicki Martinell, Vallentuna HK
Börje Flygel, Vallentuna HK
Jesper Dahl, Vallentuna IBK
Robert Sandgren, Vallentuna IBK
Sara Wesslén, Vallentuna Bordtennisklubb
Roger Gadde, (m) fritidsnämnden
Ingela Jansson, Kultur- och fritidsförvaltningen, tf chef Idrotts- och friluftsenheten
Åsa Borglund, Kultur- och fritidsförvaltningen, föreningssamordnare
1. Välkommen hälsade Ingela Jansson, tf chef för Kultur- och fritidsförvaltningens

idrotts- och friluftsenhet. Minnesanteckningar från förra mötet godkändes och kort
presentationsrunda.
2. Förvaltningen informerar

Nytt att utvidgat sporthallsråd i syfte att erbjuda dialog med flera berörda
föreningar om dessa frågor.
Info om ny organisation sedan förra mötet; fritid- och
kulturförvaltningarna slogs den 1 juli 2013 ihop till en organisation,
nämnderna är kvar oförändrade. Mats Lennerthson valde i samband med
detta att sluta sin anställning och Pernilla Järveroth (tidigare kulturchef) är
chef för den nya förvaltningen. P g a organisationsförändringarna har
chefstjänsten för idrotts- och friluftsenheten tidigare hållits vakant, men
rekrytering pågår nu. Ingela är tf enhetschef sedan den 1 september, och har
sökt den ordinarie tjänsten. Funktionen för lokalbokning och
nyckelutlämning flyttade efter sommaren till vaktmästarexpeditionen på
Vallentuna IP, med ökad tillgänglighet (nu även öppet kvällstid torsdagar,
ingen särskild telefontid).
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Ett förslag till årshjul gicks igenom; syfte att skapa bättre framförhållning
och förutsättningar för dialog och tydlighet i allmänhet – både för föreningar
och förvaltning.
Ett reviderat dokument i enlighet med framförda förslag till ändringar bifogas
minnesanteckningarna. Ytterligare förslag om ändringar skickas till
asa.borglund@vallentuna.se och ett löpande uppdaterat dokument läggs i
dagarna upp på kommunens hemsida bland föreningsinfo där.
Några särskilda punkter apropå årshjulet:
Missa inte inledande info om ”kontaktpersoner” resp. ”bokare” och om hur
bokning av tider sker!
Lämpligt faktureringsintervall? ”Ju färre fakturor desto bättre!”
Utkvittering av nycklar; i juni 2014 kommer samtliga nycklar och
passerbrickor att krävas tillbaka, för att därefter nollställa kvitteringar och
framöver lämna ut nycklar till föreningar istället för till individer.
Inomhussäsongens längd på vår/försommar? Handboll och innebandy skulle
vilja ha kvar sin säsongstid fram tills skolorna slutar, och – liksom inför
jul/nyår – med en viss framförhållning istället avboka de tider som man inte
avser att nyttja under den senare delen av perioden, jmfr tidigare
minnesanteckningar. Nu finns tf enhetschef på plats och Ingela tar med sig
frågan och återkommer med besked om vad som ska gälla 2014.
Lämpligt antal sporthallsråd? Två per år är bra. Enskilda frågor hanteras vid
behov separat.
Förändringar rörande Tellushallens cafédel ”Traversen”
Traversen hyrs idag till 100% av Vallentuna gymnasium, som nu har lämnat
in en ansökan om att få säga upp sitt nuvarande hyresavtal. Det finns ingen
annan intresserad hyresgäst, så just nu oklart vad som händer framöver.
Förvaltningen återkommer med mer info när sådan finns.
FLEX har nu försökt få tag på skolan för att kunna boka Traversen för ett
kommande arrangemang – mycket svårt… Förvaltningen hjälper gärna till
med kontakter och försöker pusha på, men skolan är ansvarig så har tyvärr
begränsade möjligheter att agera. Är knepig situation och en intern utredning
är på väg av hur hantera situationen om skolans uppsägning av avtalet
accepteras.
Framförs att utrymmet med cafédelen är enormt viktigt för föreningarna, bl a
FLEX men också volleybollen (som tyvärr saknas vid mötet). Är en
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grundläggande inkomstkälla i samband med shower 2 ggr per år samt ev.
tillkommande tävlingar, avgörande för budgeten.
Fördelningsprinciper. Kallelse till möte för synpunkter den 19/11 har gått

ut i dagarna, ev. kommer datumet att ändras, Ingela återkommer då om
detta. Dokumentet kommer att skickas ut innan, tillsammans med nuvarande
principer.
Under 2014 med början i januari, kommer idrotts- och friluftsenheten att
genomföra nyttjandeundersökningar i alla anläggningar och hallar. Roger
Gadde understryker att detta är ett krav från politiken – vi måste ha bra
underlag för att kunna äska medel hos kommunstyrelsen om eventuella nya
investeringar.
ApN, Aktivitetskort på nätet. En mer utförlig manual finns nu upplagd på

hemsidan, liksom ett informationsblad om användandet av personnummer.
För mer info, se hemsidan och kontakta Åsa!
Är idag 6 föreningar som registrerar närvaro, ett par ytterligare som ej ännu
aktiva. En av de 6 importerar data från IdrottOnline (Korpen).
Erfarenheter/status so far?
Bordtennis – först ganska krångligt för föreningsadministratören (Sara) att
lägga upp på datorn, inte så intuitivt gränssnitt etc. Steget därefter (att
registrera närvaro) däremot jättesmidigt, tränare använder appen och är
väldigt nöjd!
FLEX – tillhör dem som ännu inte har börjat registrera.
Innebandy – avser att vara med i ApN och importera data från externt
program.
3. Föreningar, samarbeten, gemensamma frågor

Åsas roll som föreningssamordnare blir nu mer renodlad att främja föreningslivets
förutsättningar, genom bl a ökad samverkan. Bra idéer? Kontakta Åsa! 
Idrottens dag – erfarenheter?

Innebandyn – fick fler än 100 nya medlemmar, nya verksamheter!
Målet ska vara att få med så många föreningar som möjligt, viktigt att sprida
info inom, mellan och genom föreningar och medlemmar – föreningarna kan
jobba mer på att få dit folk!
Bordtennis svårt att se direkt koppling mellan Idrottens dag och
medlemsökning, men var kul att vara med och syntes mycket.
Handbollen har alltid läger denna vecka (helgen efter att skolorna har börjat
och innan seriespelet har dragit igång).
FLEX har oftast en kickstart just den helgen.
- Lägg gärna dagen en vecka senare (men inte senare än så!)!
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4. Övergripande anläggnings-/driftsfrågor
Uppföljning golvbyte (Hammarbacken, Tellushallen). Tellushallen är inte

slutbesiktigad än, Hammarbacken klar och bra men en skada är felanmäld.
Planeringen från SBF var urusel, men haft bra kommunikation med
lokalbokningen, ser nu framåt.
Kvällsrondering av Securitas är nu MBL:at och klart, och sätter igång i

dagarna med låsningsrundor fr o m i måndags.
Passersystem RCO införs sakta men säkert i flera hallar. Finns idag i

Lovisedalshallen, tidsplanen att nu Karby sporthall i december, Tellushallen 1
januari 2014 (planering pågår), sedan Hammarbacken och därefter Ekeby.
Förtydligande om ansvarsfrågan gällande åverkan i sporthallar. Är som
tidigare, men tydligare nu på bokningsbekräftelsen att hyresgäst debiteras
kostnader för att återställa skador, för ”utryckning” av personal p g a glömd
nyckel etc
Felanmälan – rutiner. Viktigt att varje kund anmäler om man ser ngt

trasigt eller felaktigt när man kommer till lokalen! Anmäl fel till
lokalbokning@vallentuna.se (beskedet ang. Vallentuna Sporthall har tidigare
varit att föreningen ska kontakta Peter Öhman, men alltså ny rutin nu!).
Förvaltningen har under hösten infört månatliga möten med SBF för att få
bättre planering, framförhållning och info…

5. PR-marknadsföringsfrågor

Kommande arrangemang (bokas genom lokalbokning@vallentuna.se): FLEX
har årlig show i december, samt tävling 8 mars 2014
Evenemangskalendern – var aktiva och lämna tips i formulär på

hemsidan! Nu ökad bemanning på funktionen att publicera de tips som
lämnas in, så det brukar gå på någon dag. Men, ha gärna längre
framförhållning än så i alla fall – det ökar ju sannolikheten att någon ser ditt
evenemang och planerar att komma! Monitor där kalendern ”rullar”
installeras under hösten/vintern även i skyltfönster på gågatan bredvid Ica.

6. Övriga frågor

Hur arbetar kommunen med planerat underhåll? Ett arbete för att
förbättra dialogen med SBF och deras och förvaltningens egen planering av
underhåll har pågått sedan i våras och prioriteras. Hur funkar med
Vallentuna sporthall som är externt förhyrd? Finns avsikt att inleda dialog
med ägaren om detta, Ingela tittade på avtalet häromdagen.
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Hur ska man göra om man t ex vill ha fler pingisbord? Prata med
enhetschef idrott och friluft eftersom det gäller utrustning i kommunens
lokaler och kommunen äger pingisborden.
Möjligheter till förrådsutrymmen (idag pingisbord i Ormstaskolans
omklädningsrum), vad gäller? Saknas idag regler och rutiner och ser väldigt
olika ut. Förvaltningen har för avsikt att försöka ta ett samlat grepp kring
frågan, som i botten kräver en dialog med skolorna som har väldigt olika
förhållningssätt till vad andra hyresgäster får nyttja i form av både utrustning
och utrymmen. Ingela håller i denna fråga, har inlett dialog med skolorna och
kommer längre fram i processen att återkomma till bl a pingisklubben för att
ta emot wish list.
Fråga om Täbyföreningar som får lokaler i Vallentuna, apropå artikel i
lokaltidning. Förklaras att detta avser sådana bidragsberättigade föreningar
som bedriver verksamhet i Vallentuna för Vallentunaungdomar, i brist på
lokala alternativ. I dagsläget Täby Basket och Täby Gymnastikförening, som i
dagläget är de enda aktörerna som erbjuder dessa aktiviteter i Vallentuna.
Fråga om innebandysarg kan lämnas kvar i Hammarbackens sporthall
under jul- och nyårsledigheten, eller om skolans fritids och andra hyresgäster
kommer att vilja/få nyttja lokalen för andra ändamål än innebandy (klubben
kommer att lämna tillbaka ett antal tider så det uppstår lediga luckor även
efter fritids verksamhet). Vore självklart en stor fördel att inte behöva plocka
undan sargen mellan de träningar som ändå bedrivs. Ingela kollar och
återkommer.
Underströks från innebandyns sida vikten av att möjliggöra längre säsong
inomhus, se ovan.

7. Nästa möte

Maj, oväsentligt om tidigt eller sent i månaden.
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