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Vallentuna IP-råd 9 dec 2015
Lasse Lundkvist, Vallentuna BK
Ulrika Skarin, Korpen
Linda Wingmark, Vallentuna Konståkningsklubb
Jeanette Lindmark, Vallentuna Rangers HF
Joachim Nelin, Vallentuna Damfotboll
Heike Tollefors, Vallentuna Friidrottsklubb
Mathias Glans, Vallentuna Hockey
Lars Carlsson, fritidsnämnden (FN)
Jerri Bergström, fritidsnämnden (FN)
Ingela Jansson, Idrott- och friluft (IoF)
Åsa Borglund, Idrott- och friluft (IoF)

1. Förslag till nya mötesformer med föreningar
Deltagarna vid mötet har tyvärr inte fått det mailsvar som Åsa skickade i fredags, som
svar på föreningarnas mail med fråga om mötesstrukturer (mailsvaret skickades till
de personer som undertecknat mailet). Kort info vid mötet istället, och hänvisning till
det underlag som finns på kommunens hemsida i kallelsen till
fritidsnämndens möte.
Föreningarna vill få lämna input på förslag innan FN-beslut. Vädjar därför till
politikerna om att återremittera förslaget.
Kan man ställa ”övriga frågor” utanför fastställd agenda? Är OK att väcka frågor, men
inte säkert att kunna få svar; ibland kan andra behöva få vara med, och ibland har IoF
inte svar att ge direkt.
Linda rekommenderar bra mötesform från PISA-möten i Vallentuna. Förberett av
Jenny på BUF?

2. Driftsstörningar ishallar
Det har varit driftsstopp på kylanläggningen. Är nu igång, men IoF vill ha minst 24 h
felfri drift innan kopplar på verksamhet igen. Kl. 16.00 fredag planeras A-hallen
öppnas för verksamhet igen. Schema skickas ut av Thomas Hedlund.
Framförs att info på kommunens hemsida saknades under hela helgen. IoF är
medvetna om detta; har varit endast två personer på kommunen som haft möjlighet
att lägga ut info på kommunens förstasida, och inte funnits någon helgberedskap.
Detta är nu åtgärdat.
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Just nu fokus på att lösa problemet. Vem som inte har gjort vad, vad felet beror på etc
kommer utredas internt så snart som felet är åtgärdat och driften håller. Det
projekteras också för ett mobilt kylaggregat för att täcka upp redan under 2015/2016,
som back-up. Ytterligare åtgärder och uppföljning framöver.
Rör till back-up-lösning är beställda till nästa vecka. Den dag som arbeten kommer
genomföras måste all dagverksamhet avbokas, och inga iskörningar kommer göras
den dagen eller kvällen (man får vara på isen, men ingen isvård).
IoF hyr ishallarna (inkl. kylaggregat) av SBF. Fritidsnämnden flaggade redan i förra
årets budgetprocess för akut behov av underhåll i ishallarna, bl a nya kylaggregat, och
påpekade att Samhällsbyggnadsnämnden behövde tilldelas ekonomiska medel för
detta underhåll. FNs ordförande och IoFs enhetschef informerade vid
kommunfullmäktiges senaste möte (under driftsstoppet), för att understryka vikten
av att kommunen tar sitt ansvar för underhåll. Förhoppningsvis leder detta till ett
bättre gensvar i den budgetprocess som nu pågår inför 2017 och framåt.
Isföreningarna inkommit med en begäran om öppethållande även vecka 13-14 (vecka
12 är öppet som tidigare år). FN kommer kunna svara på begäran först längre fram,
då budgetförutsättningar är bättre kända. Om svar kommer krävas innan dess måste
förvaltningen föreslå att FN avslår begäran. Lokalbokningen håller föreningarna
underrättade, som vanligt.
3. Fråga från SBFs trafikplanerare om vägen förbi scoutstugan
Bilister gör fort förbi scoutstugan där man är mycket oroad över höga hastigheter,
varför SBF nu kommer att sätta upp en bom om inte situationen förbättras avsevärt.
Alla föreningar lovar att föra vidare. Framförs att området under våren och sommaren
hade problem med EPA-traktorer och motorcyklar, ev. även dessa nu…
Medskick till SBF om trafikfaror i anslutning till IP:
 gångvägen strax innan tennishallen/ sporthotellet och därefter, är mycket
mörk och kantad av buskar. Är jättemånga barn som passerar här!
 Övergångsställen innan rondellen är nu borttagna. Barn passerar där i alla
fall, barn GÅR inte över….
 Hela infarten till IP livsfarlig.
Jerri uppmanar föreningar att redan nu skriva ner dessa brister och maila till honom,
jerri.bergstrom@gmail.com, så kan han ta upp detta på TeFaU på måndag. ”Frågor
om detta kan ställas direkt till politiken, helt OK.”

4. Övrigt
Kommentarer angående investeringar
Trasig belysning på Vallentuna IP
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Ny matchklocka behövs så att man inte behöver stå på soptunnan.
Össeby IP; hänvisning till minnesant från Össeby IP-råd
Är fortfarande möjligt att ha ett konstgräs 1 maj, men det finns flera risker (antal
anbud, väder, projektledningsformen). Allt görs för att minska risker. OM projektet
blir förskjutet får vi hantera det då. Brottby SK har redan själva framfört att de hellre
är kvar ett år än att projektet startar mitt under säsong.
Kommentar ang. taxeärende till kommunfullmäktige
Ärendet gäller kompletterande taxor/ avgifter för sådant som förstörs av hyresgäster i
lokalerna, och har återremitterats alt. bordlagts av KS.
Varför ska man göra detta?
Taxeärende har varit på gång sedan flera år, även innan fritid- och
kulturförvaltningarna slogs ihop. Rutiner för felanmälan, hur IoF ska få reda på att
saker är fel, att det inte är OK att ställa skor i dörrar, lämna sarger etc har diskuterats
många gånger, även på Vallentuna IP-råd –men problemen kvarstår och innebär
kostnader.
Handikapptoaletten på IP
… är fortfarande inte öppnad! Bra skylt, men liten… Ingela framför till medarbetare
igen.
Full parkering på bussparkeringen / utryckningsplats
Problematiskt att inte P-vaktstjänst alla tider.
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