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Svar på brev från föreningar om tältlösning för idrottshall samt
idrottspolitiska programmet

Vi har tagit emot brev från Ekerö IK och Mälargymnasterna ang hallbristen i kommunen och det
idrottspolitiska programmet. I brevet framgår att förutom dessa föreningar, även
Brommagymnasterna, Mälarögymnasterna, EAIK Handboll samt Friskis och Svettis framför
synpunkter på hallbristen i kommunen.
Föreningarna önskar att Ekerö Kommun hjälper till med att hitta en:
1. Tältslösning för en träningsyta 23x44m samt att
2. Återta dialogen i det idrottspolitiska programmet. Vad blev utfallet av remissen och vart är vi
i processen nu? När fattar politiken beslut och på vad?

Anläggningar och tältlösning
Kultur och fritidsförvaltningen gör årliga bedömningar av behov och efterfrågan av anläggningar från
medborgarna som ligger till grund för kommunens investeringsplaner. För närvarande är det stor
efterfrågan på tider i idrottshallar. Inom de närmaste 2-3 åren kommer därför två nya sporthallar
kunna tas i bruk. Planen är att idrottshallarna både ska kunna nyttjas brett och frigöra tider i
nuvarande hallar.
Sedan Mälaröhallens tillkomst har förvaltningen hyrt Ekebyhovsskolans gamla gymnastiksal för
föreningsverksamhet. Under 2020 fick kontoret information om att gymnastiksalen skulle tas ur bruk.
Bakgrunden är den planerade försäljningen av Ekebyhovsskolan samt att fastighetsägaren bedömt
att kvalitén på hallen var undermålig. Efter avstämning med de föreningar som nyttjar hallen fick
kontoret godkänt att hyra ut den under ytterligare en termin.
Det pågår diskussioner med fastighetskontoret hur och på vilket sätt denna brist som då uppstår,
fram till de två nya hallarna står färdiga, ska åtgärdas. I vilken mån en tillfällig tältlösning till hall kan
uppföras är dels en ekonomisk dels en markfråga.
Vi tycker det skulle vara intressant att, tillsammans med fastighetskontoret, föra den diskussionen
med er om hur ett sådant samarbete om detta skulle se ut.

Två nya idrottshallar
För de två nya hallarna som uppförs i anslutning till Sanduddens skola och den nya Ekebyhovsskolan
vid Bryggavägen kommer ett lokalprogram tas fram där inredning och användning diskuteras. Här är
det viktigt att föreningarnas behov kommer fram.

Idrottspolitiska programmet
Kommunfullmäktige har den 6 oktober 2020 antagit det idrottspolitiska programmet. (Se bifogat
dokument)
Programmet bygger bla på synpunkter från föreningar från ett antal möten samt remissvar från
föreningar. Hur dessa synpunkter har omhändertagits återrapporterades till de föreningar som
lämnat remissvar. (EIK, Skå IK, Troxhammar golf, Friluftsfrämjandet, Mälaröarnas ridklubb)
Planen under hösten var att ge en presentation av programmet på plats. Detta har uppskjutits pga
pågående pandemi.
Nästa steg är att ta fram ett konkret handlingsprogram för planens målområden och genomförande.
Föreningarna kommer bjudas in till diskussion om detta i början av 2021.
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