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Till: Anneli Vesterlund <Anneli.Westerlund@ekero.se>; Kultur och Fritidskontoret
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Ämne: Underlag/Behov till samverkan med föreningarna behöver återtas av Ekerö kommun i
höst

Hej Fritidskontoret,
Vi har känt ett behov av att titta på hallbristen i föreningarna. Så i torsdags
samlades ett antal föreningar som har verksamhet i inomhushallarna/sporthallarna
för att titta på vad vi kan göra för att förbättra situationen.
Vi önskar att Ekerö Kommun hjälper oss med att:
1. Tältslösning för en träningsyta 23x44m. Vad kan kommunen hjälpa till med?
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?
/Steven Moar, Mälarögymnasterna och Rickard Markusson, Ekerö IK
Nedan är mötesanteckningar från torsdagens träff:

Protokoll idrotts och fritidspoolen
2020-10-15 kl. 1900, Idelabbet
Närvarande:
Adam Engström, EAIK Handboll
Steven Moar, Mälarögymnasterna (Ordf.)
Jonas Thorstensson, Friskis & Svettis
Katarina Karnefors, Friskis & Svettis
Jacob Melin, Bromma Gymnasterna
Malin Svensk, Bromma Gymnasterna
Rickard Markusson, Ekerö IK (Sekr.)

Johanna Ericsson, Ekerö IK Innebandy
Issa Sand, Ekerö IK Bågskytte

Mötets syfte att göra arbetsmiljön i Hallarna bättre
Långsikt
- 2-3 hallar fram till 2030 (Vilka är Tävlingshallar?)
- Idrottspolitiskt program
- Framtidens idrottshall. Bra exempel på hallyta, förvaring, omklädningsrum
och hygien. https://whitearkitekter.com/se/forskning-utveckling/framtidensidrottshall/
- Friskis har koncept för att bygga när man når en viss volym, går att nyttja för
dagverksamhet (seniorer). Fler idrotter kan hjälpa till i folkhälsan för seniora
utövare och förskolor (dagens lokaler är för små, lokalerna läggs ned, protester
hörs)
- Utveckling av Svanängen och Träkvistavallen

Kortsiktigt
- Troligtvis ett överskott i kommunen 2020
- Inriktning från kommun är att bygga att hallar kring skolor för att mer utnyttja
hallen dagtid för skola och kvällstid för föreningarna
- Tältlösning (3 år vallen pga pålning)
- Tältlösning annan plats, bredvid skola (bygglov) Vart?
o Stenhamra, Skå, Träkvista, Sundby.
o 44x23 hall.
o Ev. med läktare (matchhall). Förråd (för skolan). Hygien.
- Kommunen behöver återta dialogen om det idrottspolitiska programmet där
(samma forum som i Covid-19 fast med nytt fokus, det gjordes bra) återkoppling
till föreningarnas svar återkopplas.

Med vänlig hälsning,

Rickard Markusson
Kanslichef

Telefon: 08-56033931
Mail kansli: kansli@ekeroik.se
Hemsida: www.ekeroik.se
Instagram: ekero_ik
Facebook: @ekeroik1921
Huvudsäte: Träkvistavallen, Ekerövägen 65, 178 37 Ekerö ► Karta
Faktureringsadress: Ekerö IK, Box 120, 178 22 Ekerö
Besöksadress: Ekerövägen 65, 178 37 Ekerö
Bg-nummer: 801-6792
Swish: 123 544 07 89

