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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg och intressenter för byggande
av Idrottshall i Borensberg
Plats:
Tid:

Svanen, Hamngatan.
Tisdagen den 7/10, 2014 kl. 18.30.

Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Viktoria Tevell, Annette Stendahl Tevell från Framtid
Borensberg.
Anna Friman, Robert Humla från Borensbergs IF.
Ingemar Brandt, Bengt Erik Brandt från Kristbergs If
Kennet Johansson, Pontus Wallqvist från Borensbergs Innebandy Club
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§. 3. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare valdes C-M Johansson FB.
§ 4. Deltagarpresentation.
Mötesdeltagarna presenterade sig kortfattat för varandra.
§ 5. Problem med nuvarande hall.
En kort inventering av problemen med nuvarande hall gjordes enl. följande.
 Hallen får endast besökas av 150 personer samtidigt av brandsäkerhetsskäl. Nästan
omöjligt att förlägga tävlingsverksamhet där.
 En ytterligare hall behövs för att klara ungdomsverksamheternas lokalbehov.
 Nuvarande hall håller inte måtten för innebandy i högre divisioner.
 Det finns inget utrymme för privatpersoner att disponera hallen.
 Parkeringsmöjligheterna är ytterst begränsade, speciellt vintertid.
 Lokalbrist begränsar möjligheterna till tävlingsverksamhet.
 Hallen håller inte måtten för inomhusfotboll.
 Verksamhet får förläggas utanför tätorten vilket medför praktiska problem och onödig
miljöpåverkan.
§ 6. Eventuellt ökade aktiviteter i ny hall.
Vilka fördelar kan ses med en ny modern hall?
 Ungdomsverksamhet kan genomföras enligt föreningarnas behov och önskemål.
 Matcher/turneringar enligt Futsalregler kan genomföras.
 Innebandy kan spelas enligt regler för högre serier.
 Ökad befolkning innebär större behov av halltider.
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Fler turneringar/tävlingar kan genomföras vilket kan gynna arrangerande föreningar
ekonomiskt.
Byggnaden kan innehålla ändamålsenliga lokaler för servering och andra idrottsliga
aktiviteter såsom gym, klättervägg, skateboardramp och dans m.m.

§ 7. Placering av ny hall.
Mötet ansåg att den av Framtid Borensberg föreslagna hallplaceringen i anslutning till
Hällaskolan är bra. Se bilaga 1.
§ 8. Skrivelse till kommunledningen.
Beslutade att skicka en skrivelse till kommunen lämpliga personer, tjänstemän och politiker,
inbjuds till ett möte.
Skrivelsen förarbetas på ett möte den 4/11-14. Till detta möte ska de olika föreningarna ha en
lokalbehovsinventering klar.
Anette tar kontakt med Borensbergs Gymnastikförening för att inbjuda dem till mötet.
§9. Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till den 4/11 kl. 18.30.
10. Övriga frågor.
Några ytterligare frågor togs inte upp.
11. Mötets avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

Ordförande
…………………………….
Yngve Folkesson
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