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§ 22
Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP (FN 2020.013)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
- fritidsnämnden beslutar att upplåta mark för tillfälliga omklädningsrum vid Vallentuna IP 
enligt fritidsförvaltningens förslag med tillägget att om det behöver sökas bygglov eller 
marklov står IF Vallentuna BK ishockey för detta och de ansvarar också för kostnader för 
teknisk försörjning.
- fritidsförvaltningen utreder en alternativ plats för att upplåta mark för tillfälliga 
omklädningsrum vid Vallentuna IP till fritidsnämnden den 2 april.
 

Ärendebeskrivning
Vallentuna hockey vill utveckla sin hockeyprofil på Vallentuna Gymnasium. För att 
utbildningen ska bli konkurrenskraftig krävs att spelarna har möjlighet att lämna sitt material 
och hänga upp sina träningskläder då de tränar både förmiddag och eftermiddag. Vallentuna 
hockey är därför i behov av egna omklädningsrum för sina juniorer på Vallentuna IP. Detta 
kan lösas genom att ställa upp tillfälliga omklädningsrum. Vallentuna hockey är villiga att 
själva ta kostnaden för de tillfälliga omklädningsrum men behöver tillstånd från 
fritidsnämnden att placera dessa på kommunal mark på Vallentuna IP. Fritidsförvaltningen 
anser att detta är en bra funktionell lösning för både Vallentuna gymnasium och Vallentuna 
hockey. Detta kommer också underlätta för övriga föreningar på Vallentuna IP under 
högsäsong då det blir fler omklädningsrum lediga för dem att byta om i.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att om det behöver 
sökas bygglov eller marklov står IF Vallentuna BK ishockey för detta och de ansvarar också 
för kostnader för teknisk försörjning.
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsförvaltningen utreder en alternativ plats för att 
upplåta mark för tillfälliga omklädningsrum vid Vallentuna IP till fritidsnämnden den 2 april.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det finns två yrkanden och och finner att 
fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt dem båda. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05 Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP
 Avtal mark till omklädningspaviljonger.docx
 Kartbild för tillfälliga omklädningspaviljonger.docx
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Tjänsteskrivelse

Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna 
IP

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att upplåta mark för tillfälliga omklädningsrum vid 
Vallentuna IP enligt fritidsförvaltningens förslag. 

Ärendet i korthet
Vallentuna hockey vill utveckla sin hockeyprofil på Vallentuna Gymnasium. För att 
utbildningen ska bli konkurrenskraftig krävs att spelarna har möjlighet att lämna sitt 
material och hänga upp sina träningskläder då de tränar både förmiddag och 
eftermiddag. Vallentuna hockey är därför i behov av egna omklädningsrum för sina 
juniorer på Vallentuna IP. Detta kan lösas genom att ställa upp tillfälliga 
omklädningsrum. Vallentuna hockey är villiga att själva ta kostnaden för de tillfälliga 
omklädningsrum men behöver tillstånd från fritidsnämnden att placera dessa på 
kommunal mark på Vallentuna IP. Fritidsförvaltningen anser att detta är en bra 
funktionell lösning för både Vallentuna gymnasium och Vallentuna hockey. Detta 
kommer också underlätta för övriga föreningar på Vallentuna IP under högsäsong då 
det blir fler omklädningsrum lediga för dem att byta om i.

Bakgrund
Vallentuna IP är en av Stockholms finaste idrottsplatser. På platsen rör det sig mellan 
1000 och 2000 personer om dagen i ett rikt föreningsliv. Det saknas i dag centrala 
funktioner i form av omklädningsrum, förråd, möteslokaler, skyltar och tillgängliga 
toaletter på platsen. Fritidsförvaltningen arbetar med ett långsiktigt förslag på hur 
man kan åtgärda det ökade behovet av dessa funktioner. Vallentuna hockeys behov 
beskrivs som akut då man tappar elever på gymnasiet om man inte kan tillgodose 
omklädningsrumsfrågan och möjligheten att förvara sin utrustning. Vallentuna 
gymnasium har påtalat detta behov och fritidsförvaltningen ser detta som en bra 
kortsiktig lösning.    

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-05 Tillfälliga omklädningsrum Vallentuna IP
2. Reviderat avtal - mark till omklädningspaviljonger
3. Utredning av alternativ plats för tillfälliga omklädningspaviljonger Kartbild
4. Vatten- och avloppsledningar Vallentuna IP.
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Fritidsförvaltningen  

Avtal mellan Vallentuna kommun och 

Vallentuna hockey. Markupplåtelse för 

omklädningspaviljonger.   

 

________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

Fritidsförvaltningen   Telefon  08-587 850 00  
Besöksadress:  Fax  08-587 851 00  
Allévägen 1-3    fritid@vallentuna.se 
186 86  VALLENTUNA    

   

 

Vallentuna kommun                    Organisationsnummer 

                                                            212000-0027 
Adress                                                 Allévägen 1-3  

Kontaktperson 

Petri Peltonen  

Telefon 

0766415335 

Vallentuna hockey         Organisationsnummer 

                                                   816000-2211 
                                     

                                

Kontaktperson 
 
 
 

 

Telefon 

 

 

 

 

Vallentuna kommun godkänner uppställning av 

omklädningspaviljonger enligt nedanstående anvisning                

 

                     Ansvar/förutsättningar för Vallentuna hockey 

  

 

    
 

 

Avtalstid  

2020 – 00 -00 till och med 2025-00-00 

Arrendekostnad kostnad är 0 kr per år  

Anm.  

Om det krävs bygglov eller marklov står Vallentuna hockey för detta. Vallentuna hockey ansvarar 

också för anslutning och kostnad av vatten och avlopp 
 

 

Datum 
2020 

Datum 

2020- 

Hyresvärdens underskrift 

 

Hyresgästens underskrift 

Namnförtydligande 

 

Namnförtydligande 

 

 Vallentuna hockey får tillåtelse av fritidsförvaltningen 

att ställa upp egenfinansierade omklädningsbaracker 

på till väster rödmarkerad yta. 

 Vallentuna hockey bekostar och ansvarar för allt 

underhåll, försäkringar och tillsyn på dessa 

paviljonger. 

 Byggnaderna måste installeras på brandsäkert avstånd 

från ishall  B och föreningskiosken. 

 Vallentuna hockey står för förbrukning av el, vatten, 

städning och sophantering. 

 Vallentuna kommun har rätt att när som helst säga 

upp avtalet. Då har Vallentuna hockey 9 månader 

eller enligt överenskommelse  på sig att genomföra 

avetableringen av paviljongerna . kommer man inte 

överens är det 9 månader för avetablering.  

 

mailto:fritid@vallentuna.se


FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

   Kartbild för tillfälliga 
omklädningspaviljonger 

Fritidsförvaltningens förslag på placeringen av omklädningsrum är nummer 1 pga: 

 Alla nödvändiga knytpunkter för vatten, avlopp och el finns på den platsen.

 Platsen är att betrakta som en tillgängligyta då den inte fyller någon funktion
för någon i dagsläget.

 Man behöver inte brandsäkra någon sida av omklädningsrummen.

 Det fungerar bra av logistiskaskäl för att spelarna ska kunna transportera sig
på skridskor till isarna.

 Alla övriga placeringar har brister i olika former tex. plats 2 kommer
omklädningsrummet behöva brandsäkras på två sidor, man behöver också
koppla på avloppet vid plats 1. Plats 3 går det inte att få fram vatten på ett
smidigt sätt. Det blir även en lång avloppsdragning.



KOMPLETERING TILL ÄRENDET 
TILLFÄLLIGA OMLKLÄDNINGSRUM 

2020-03-30 
SID 1/1 

FN 2020 013 

 LOKALSTRATEG 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

VA ledningar Vallentuna IP 

¤ Dagvatten 
-- Vatten stamledning 
-- Spill ledning 
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