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Minnesanteckningar från Vallentuna IP-råd 2012-11-13
Närvarande:
Jenny Thor, Korpen Vallentuna
Johan Rosengren, Bällsta FF P99
Per Tollefors, Vallentuna Friidrottsklubb
Cissi ?, Vallentuna Friidrottsklubb
Astrid Holdt, Vallentuna Damfotboll
Camilla Fredman, Vallentuna Konståkningsklubb
Jerri Bergström, Vallentuna Konståkningsklubb
Håkan Björk, Ormsta HC
Johan Swärd, VBK Fotboll
Tommy Eckelöv (s), fritidsnämnden
Ola Nilsson, fritidsförvaltningen
Mats Lennerthson, fritidsförvaltningen
Lena Orsin, fritidsförvaltningen
Åsa Borglund, fritidsförvaltningen
Saknas: VBK Hockey p g a intern kommunikationsmiss
1.
Fritidsförvaltningens chef Mats Lennerthson hälsade välkommen,
presenterade ny medarbetare Lena Orsin som började 1 oktober men
som jobbat med bl a bokningsfrågor i grannkommun i sex år.
Kort presentationsrunda.
2.
Gick igenom föregående mötesanteckningar, kommentarer idag:
Bollplank fotboll/ medicinbollsplank friidrott – Ola tittar på detta och
möjligheten att göra något i samband med planerat underhåll av
friidrottsutrustning inför säsongen.
VBK Dam framfört önskan om förrådsbyggnad – Status quo, Åsa inte
fått ytterligare info än.
Konstgräset Bällstaberg – Fritidsnämnden förutses i vår äska medel för
ny matta. Beslut sedan av kommunstyrelse i samband med beslut om
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VP 2014-2016 under senvintern 2013, men fram till dess är läget alltså
oklart.
Kastbur komplettera diskusringen – Kommer inför nästa säsong
Konståkningsläger – Blev jättepoppis, får tänka till inför nästa år…
VBK Fotboll - gick upp i division 3 inför säsongen 2013
Brist på förråd, akut problem för alla utom möjligen hockeyn, som inte
var på plats och kunde föra sin talan;
- Bällsta FF lånat förråd fr VBK denna säsong men behöver lösa
till nästa år.
- Friidrotten, ja, vill bygga.
- Damerna, har nu i barackerna men vill bygga ytterligare.
- VBK herr – ge oss en plats så bygger vi själva, ”kokar hos
ledarna”
VKK kom med förslaget att göra inventering, ”vems är detta?!” Vad har
vi, och hur nyttjas det i dagsläget? Vilka ska ha förråd – kan vi erbjuda
alla? Ola gör förrådsinventering och FF för dialogen vidare. Kan
disponera och utforma förråden annorlunda?
”Hockeyn har slutat släpa trunkar, nu har även de yngsta förråd.”
3.
Tidigare inlett samtal om lämpliga samverkansformer fortsatte. IPrådet 4 ggr per år anses av flera vara för ofta och nyttan har ifrågasatts.
Fritidsförvaltningens ingångsvärde att rådet är till för att samla alla
som är på anläggningen för en ökad förståelse av att är flera som delar
på denna - olika behov som ska jämkas samman med respekt för alla.
Har gemensamt att tar hand om många av kommunens ungdomar!
Politikers deltagande för att kunna förklara nämndbeslut och få en
inblick i verksamheten.
Fokus framöver bör vara info och diskussion kring tydligt
gemensamma frågor, t ex förråd, investeringar, ev. föreningsskyltar på
ishallens långsida om den frågan väcks igen, gemensam IP-dag etc.
”Rundan kring bordet” med info om vad alla klubbar gör kan eventuellt
hoppas över.
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3.
Korpen framförde idé om att ha gemensam IP-dag så att alla kan prova
alla verksamheter fritt under en dag. Positivt gensvar från övriga
deltagande. VKK: om inga lag spelar kval så kan finnas tider.
Kommunen skulle kunna ha öppet en dag extra i samband med att
ishallen öppnar. Behöver då förankras i skolorna etc för att få hit de
barn som inte redan är här. Bör vara innan det blir för kallt, och när två
hallar i drift. ÅB följer upp med föreningarna efter årsskiftet.
4.
Korpen önskemål om gemensam reception med IP. FF ber att få
återkomma, har själva börjat titta på frågan.
5.
Önskemål framfört om en stor bra anslagstavla på IP, där man kan
sätta upp info om träningstider etc
6.
VBK herr har kanslist på mindre än heltid, andra uppmanas höra av sig
om vill nyttja henne på övrig tid – möjlighet till gemensam kanslist!
7.
Byggnation av omklädningspaviljong – vad behövs!? Tidigare protokoll
”Just nu inte brinnande aktuellt, men endast p g a att alla
”mellanåldrarna” är små årgångar, svacka så att nu 20-30% färre 97-99:or.
Kommande årskullar är större – när de blir äldre och vill ha
omklädningsrum (använder inte det nu) så kommer mer omklädningsrum
behövas.”
VKK: Det behövs inte hela året, men när sommar- och vinteridrotter
överlappar (vilket ökar mer och mer, har ökat med konstgräset), då
behövs omklädning. Av säkerhetsskäl och bekvämlighet ska man inte
behöva gå utomhus; ska man träna i B-hallen så bör man byta om där.

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
KULTURHUSET, ALLÉVÄG EN 1-3
186 86 VALLENTUNA
TELEFO N: 08-587 850 00
FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/FR ITID

2012- 11- 20
FN 2012.033
SID 4/7

ÅSA BORGLUND
FÖRENINGSSAMORDNARE
08- 587 851 69
ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE

VBK fotboll: instämmer. Dessutom de föräldragäster som kommer
saknar WC för utomhussporterna, besökare. Saknas i princip toaletter
tillgängliga för ute.
Friidrott: instämmer. Men obs! att behov långsmal löparkoridor, så
angelägen att inte omklädningsrum placeras så att sabbar detta.
Omklädningsrum ovanför löparkorridor?
VBK Dam: Bällstaberg saknar helt toa för småttingarna.
Konklusion – ja, finns behov. FF dammar av planerna och ser vad som
är vägen fram, återkommer i frågan.
I ena duschrummet i barackerna så är det mögligt, men annars OK
skick. Kan bli förråd där när omklädning (?) flyttar ut!?
8.
Fråga om långsiktig planering. VBK Fotboll och övriga angelägna om
att vara med och identifiera behov och planera långsiktigt v g
anläggningar. Ta med frågan till kommande möten.
9.
FF info om kommunplan bl a innehåller mål att ha attraktiv skola och
gymnasium. FF kommer arbeta aktivt för att fritidsförvaltningen
tillsammans med föreningar ska bidra till detta.
10.
Serveringsmöjligheter – FF konstarerar att det på IP finns flera kiosker,
men att det ändå är svårt att få en kaffe för en besökare utanför
matcher eller andra evenemang, eller för en unge att få ett vettigt
mellanmål; fått klagomål. Vilka möjligheter finns för föreningarna att
samordna sina caféer, ”tisdagar här och onsdagar där” etc?
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Föreningarna åtar sig att fundera till nästa möte och ta fram info om
vad alla idag erbjuder, hur stora intäkterna är från respektive
försäljning, och reka efterfrågan hos sina medlemmar och föräldrar.
FFs personal på IP inventerar också behovet.
En kaffeapparat är enkelt att ställa ut, löser det problemet?
Behov framfört av matrum med mikro etc för att kunna äta medhavd
middag eller mellanmål. Idé att lägga in detta i bygget av
omklädnadspaviljong.
Bällsta FF och VKK har ingen kiosk, men alla andra.
11.
Vallentuna Friidrott presenterade önskemål om mark för att kunna
bygga en styrketräningslokal med förråd.
Har idag förråd om 3x3 meter inkl. styrketräningsgrejer. Skulle vilja
bygga styrketräningslokal (läggs in i träningen som en mindre del i
passet, behöver därför tillgång till detta på plats) och större förråd,
4,5x6 meter på nuvarande asfaltsyta. Det enda som skulle behöva
flyttas är papperskorg och att såga av ett räcke. Ovanpå denna lokal
skulle kunna användas för att stå på och se vem som vinner loppet,
VIP-läktare. Stretcha efter träningen. Hade tidigare stor barack 35 kvm,
som ersattes med 7 kvm. Förrådet är nu knökfullt, dessutom med
styrketräningsgrejer som upptar nästan halva ytan. Ny byggnad skulle
frigöra ytan i förrådet. När träningsgruppen samlas 8-10 stycken så
samlas i förrådet för att vara inomhus.
Korpen erbjuder sina lokaler, men dessa ligger för långt ifrån (haft
tidigare avtal). ”Ryssgymmet” till höger om huvudentrén? Tveksamt om
intressant eftersom man då behöver byta arena och lokalen inte är
”egen”. Kollar med vaktmästarna.
FF: tar med detta behov i tankarna kring löparkorridor. Klubben
ombeds lämna in en skrivning om vad man vill, inkl. de långsiktiga
planerna på nästa byggnad.
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12.
FF påminner om att kommunens försäkringar INTE täcker exempelvis
förlust av egendom i lokalerna. Varje förening rekommenderas att
teckna RFs tilläggsförsäkring till grundförsäkringen, 4500 kr/ år täcker
även egendomsskydd och ansvar.
13.
Fritidskontoret har nu flyttat från ”ovanför Ica” till det nya Kulturhuset.
Kontoret är ett öppet landskap och besökare träffas därför i biblioteket
och mötesrum. Nycklar hämtas hos Lena kl. 10-12 vardagar, i
bibliotekets bottenvåning. Fritid förfogar också över ett utrymme direkt
till höger i Kulturhusets foajé. Denna ”hörna” är föreningar mer än
välkomna att boka in sig på för att genom sin närvaro synas lite extra
under en dag eller helg. FF är öppna för idéer och förslag – vad kan ni
och vi använda ytan till? Hör av er!
14.
Alla föreningar inbjuds till föreningsmingel i Kulturhuset; kort info, en
guidad tur i huset, lite fika och mingel. Måndag 3 december kl. 19.
15.
Påminnelse om inbjudan till fotbollsmöte om ”lessons learned” från
föregående säsong. Måndag 26 november kl. 19.
16.
Påminnelse om att söka ledarutbildningsbidrag för 2012, måste
ansökas om under innevarande år! Skicka framöver gärna in
ansökningar löpande under året, bidrag avräknas från respektive
förenings ”pott” för året.
17.
VBK Fotboll anmäler att det inför vårsäsongen behövs fler 5- och 7mannamål.
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18.
Hjärtstartare sitter i entrén till ishall A, utanför vaktmästarnas
expedition. Önskemål om en apparat även för barn och ungdomar. FF
Ola åtgärdar.
19.
VKK framförde ett tack till alla vaktmästare som alltid ställer upp! 
Och önskemål om is till vecka 18. FF Mats för dialog med Österåker m
fl om ev. samarbete, FSKF nätverket har en grupp som kommer göra
kartläggningar av behov av regionala idrottsanläggningar och elitidrottdäribland kanske istider – i alla berörda kommuner och FF kommer få
anledning att återkomma i frågan separat med isföreningarna.
20.
Friidrotten tog upp problemet med att folk springer i skidspåren på
vintern. FF känner till problemet och har satt upp skyltar på många
ställen, vilket tyvärr inte hjälper… Ständig informationsinsats, men
tyvärr svårt att på andra sätt lösa problemet.

Vid pennan,
Åsa Borglund
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