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Förstudie idrottshall – en behovsutredning
Bakgrund
Förstudien sker i enlighet med ett beslut i Kultur- och tekniknämnden där det skrivs att ”det
har uppmärksammats att det finns en majoritet och ett brett stöd för att bygga en ny idrottshall
i Askersunds kommun”.
Uppdraget i förstudien omfattar att undersöka möjligheten till en ny idrottshall i Askersund
utifrån behov, storlek, placering och kostnad. Tanken är att den placeras i närheten av
befintliga anläggningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen har bedrivit utredningen i projektform. Projektägare är
tillförordnad förvaltningschef Daniel Eriksson och projektledare Thomas Eklund, Örebro
Läns Idrottsförbund. En projektgrupp har verkat bestående av förvaltningschef
(sammankallande) Daniel Eriksson, utredare/projektledare Thomas Eklund, enhetschef Fritid
& rekreation Ann-Kristin Olsson, fastighetsstrateg Göran Berger, VD Askersundsbostäder/
Kommunfastigheter/Industrifastigheter Anders Gustafsson, kommunikatör Lars-Ivar Jansson.
Projektmål

1. Beskriva behovet av en ny idrottshall genom dialog med föreningslivet och skolan m.fl.
Dialogen med föreningslivet har skett genom ett infomöte, dialogmöte, enkätundersökning
samt dialogmöten med utvalda föreningar. Behoven framförda i enkätundersökningen är
inkluderade i förstudien samt rapporteras särskilt i en bilaga.
Möten har skett med skolchef/förvaltningschef Vendela Lehn samt rektorer och av rektor
utsedda berörda vid Närlunda- och Sjöängsskolan. Fackliga företrädare har också bjudits in.
Barn- och utbildningsnämndens beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
kostnadsförslag för en utbyggnation av Närlundaskolan till 500 elever har beaktats.
2. Föreslå tänkbara placeringar utifrån tanken att den ”ska placeras i närheten av befintliga
anläggningar”.
Placering av en eventuell ny idrottshall är föreslagen i närhet av befintlig skola/idrottshall.
3. Föreslå lämplig storlek på hallen samt presentera en preliminär kostnad, inkluderad
driften (projektering/kalkyl ingår inte i projekteringen).
Förslag till lämplig storlek på idrottshallen med preliminära kostnader, inkluderande drift, ges
i förstudien. Förslaget till storlek bygger på av föreningslivet och skolan framförda behov
samt en övergripande behovsanalys av den totala idrottshall situationen i kommunen. Ett antal
studiebesök och analyser har skett av tillämpliga, främst nybyggda, idrottshallar i landet.
Perspektiven tillgänglighet, hållbar handel och jämställdhet har väl beaktats i förstudiens
arbete och förslag.
Avslut och utvärdering

Avslut och utvärdering av förstudien/projektet sker i jan/feb 2019.
Bilaga
Enkätundersökningens resultat

Referenshandlingar
Budget och övergripande strategier 2018–2020
Förskole- och skolutredning i Askersund (Sweco).
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Karta/Placering
En ny idrottshall föreslås placeras i anslutning till Närlundahallen inom Närlundaskolans
område.
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Behov, storlek/form, placering och kostnad för en ny idrottshall.
En ny idrottshall kan ses som ett medel att leva upp till Askersunds strategiska mål om att alla
medborgare i kommunen bör ges goda möjligheter och tillgång till idrottsverksamhet och att
kunna idrotta på lika villkor.
Askersunds handlingsplan för folkhälsa har tre prioriterade områden, barn och ungdomar,
äldres hälsa samt samverkan med den ideella sektorn vilka skulle gynnas av en ny idrottshall.
Idrottsföreningarnas bedömning är att en ny hall ger möjlighet för 665 nya nyttjare, varav 425
i åldern 7-25 år, i verksamheten. En ökning av antalet aktiva deltagare med totalt över 50%.
En ny idrottshall förutsätter att skolan har behov av att nyttja hallen dagtid. Närlundahallen
täcker idag de behov Närlundaskolan har av tider. Blir utfallet att en utbyggnation av
Närlundaskolan sker till 500 elever kommer det att finns behov att ytterligare en idrottshall.
Sjöängsskolan har idag, med sina nära 500 elever, sådana behov för sin undervisning att de
dagtid, 08.00-16.00, skulle fylla två idrottshallar, befintlig samt en ny idrottshall.
Föreslaget är att idrottshallen placeras i anslutning till Närlundahallen/Närlundaskolans
område. Två idrottshallar nära varandra genererar många fördelar vid träning och
matcher/turneringar eller andra arrangemang. Platsen är centralt belägen vilket gör det lätt för
barn, ungdomar och vuxna att ta sig dit. Området är också väl förberett avseende, VVS,
markarbeten, vägar och parkeringsplatser.
I enlighet med kommunens målsättning ska idrottshallen vara tillgänglig för alla där stor
hänsyn tas till de behov som personer med olika funktionsnedsättningar har. Inom ramen för
ett hållbarhetstänk vid byggnation inryms aspekter som klimatsmart och miljöpåverkan.
Den fullstora hallen byggs med säkerhetsmått och får ytan 30 x 44 meter med 7 meters
takhöjd. Vikvägg. En fast läktare ger möjlighet till 400 sittande åskådare och totalt cirka 600
åskådare. Utrustning och tävlingsmått anpassas till berörda idrotter och skolan. Hallen har
fyra omklädningsrum, omklädningsrum för domare/funktionärer samt vid behov lärarrum.
Förråd inryms i läktaren väl anpassade för föreningar och skolan. I hallen finns entré, stora
dörrar in i hallen, enklare kiosk/pentry, klubb/samlingsrum och kanslilokal. Den är utrustad
med matchklocka, ljud- och ljusanläggning samt möjlighet till sekretariat.
Inom ramen för en ny idrottshall föreslås att Sjöängshallen än mer anpassas till skolans och
gymnastikföreningens verksamhet med dans och gymnastik. Hallen bör få ett nytt
kombinationsgolv med en sviktande underkonstruktion och en elastisk överbeläggning. Medel
bör avsättas till utrustning med syfte att särskilt stärka gymnastikens verksamhet i de båda
hallarna. Utövarna i gymnastikföreningen är mest kvinnor, i alla åldrar, vilket bör beaktas.
Föreslagen satsning skulle sannolikt också öka hyresbeläggningen av Sjöängshallen.
Vid beräkning av kostnaden för idrottshallen torde föreslagen placering innebära mindre
kostnader än gängse för VVS, markarbeten, vägar och parkeringsplatser. Samverkan med
Närlundaskolan påverkar även den årliga driftskostnaden. En fördjupad analys av grovt
skattade driftkostnader med personal, städ etc. samt årliga kapitalkostnader behöver ske.
Preliminär total kostnad 46 miljoner.
Årlig preliminär driftkostnad 500 000 – 1 000 000 kronor, ej kapitalkostnader.
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Folkhälsoperspektivet
” Med våra fina miljöer och rika kultur är vi ett hållbart val för människor med krav på
livskvalitet. Kommunen är välmående med Vätterns snabbast växande stad som mittpunkt. En
aktiv bygd för aktiva människor.” Vision antagen för Askersunds kommun.
Till stöd för visionens förverkligande har skapats fem strategiska målområden
 Attraktiva boende- och livsmiljöer för alla!
 Gott liv hela livet!
 Lust att lära!
 Ett starkt näringsliv!
 Effektiv resursanvändning!
Folkhälsoperspektivet genomsyrar de strategiska målområdena samt berörs djupare i
målområdet ”Gott liv hela livet”. Arbetet med att verka för en god och jämlik hälsa sker i
enlighet med den lokala handlingsplanen för folkhälsa. Handlingsplanen har tre prioriterade
områden.
 Barn och ungdomar
 Äldres hälsa
 Samverkan med den ideella sektorn
Askersunds strategiska mål är att alla medborgare i kommunen bör ges goda möjligheter och
tillgång till idrottsverksamhet och att kunna idrotta på lika villkor.
Idrott och rörelse har historiskt spelat och kommer fortsatt att spela en viktig roll för
Askersunds invånare och kommunens utveckling. Uppfylls det strategiska målet kan fysisk
aktivitet och rörelse genom ett idrottande bli en positiv och nödvändig motkraft till ett allt mer
stillasittande samhälle.
Idrotten är också viktig för sammanhållningen och demokratin och som mötesplats för
integration genom sin demokratiska gemenskap över köns-, ålders- och etniska och kulturella
gränser. Kombinationen av ett starkt egenvärde och stor samhällsnytta har gjort att
föreningsidrotten har haft och får ett starkt stöd från Askersunds kommun.
Även om alla utvecklas i olika takt så kan alla barn och ungdomar med uppmuntran, bra stöd
och ett register av många olika rörelser lära sig att kontrollera kroppen, upptäcka nya miljöer,
och prova nya rörelser. Ju fler idrotter som prövas desto större är chansen att fastna för någon.
Alla idrotter passar inte alla människor, men det finns något för alla. Det är aldrig försent att
börja idrotta och chansen ökar att vi i vuxen ålder hittar något nytt om vi tidigt i livet fått
möjligheten att arbeta med vår rörelseförståelse.
Invånarna i Askersund blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Det
är en målgrupp som kommer att ställa nya krav och vilja träna och röra sig i allt högre åldrar.
Om fler vuxna och äldre skulle stimuleras att träna mer skulle många få en höjd livskvalitet
och Askersund och vår region skulle spara mycket i hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader.
Genom en hållbar planering och utveckling av Askersund, kan de ökade hälsoklyftorna och
den växande segregationen minskas. Ett hem är mer än en bostad, kring bostaden behövs
mötesplatser, närhet och möjlighet till idrott och spontan rörelse.
Närheten till idrottsanläggningen är också av stor vikt för att skapa möjlighet för alla att delta.
Dels är det viktigt ur ett stadsplaneringsperspektiv och dels för att skapa möjligheter att ta sig
till idrottsanläggningarna. Här spelar lokaliseringen av anläggningarna en stor roll när allt fler
transporter skall kunna ske med kollektivtrafik, cykel eller gång.
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Behov
Vid slutet av 2017 hade Askersunds kommun 11 188 invånare. Av dessa var 1 661 invånare i
åldern 7-20 år. Det innebär att varje årskull är cirka 120 invånare.
I kommunen finns ett 25-tal aktiva idrottsföreningar. Ett 15-tal av dessa bedriver verksamhet
för barn och ungdomar. De fyra största idrotterna är fotboll, innebandy, gymnastik och
friidrott vilka svarar för över 90% av alla aktiviteter för invånarna i åldern 7-25 år.
Aktiviteter per Idrott 2017-Alla

Aktiviteter per Idrott 2017-Flick & Pojk

Av de genomförda aktiviteterna 2017 svarade flickorna för 43% och pojkarna 57%.
Aktiviteter per åldersgrupp 2017-Alla

Aktiviteter per åldersgrupp-Flick & Pojk

Nyttjande av Idrottshallarna i Askersund
I enkätundersökningen, bilaga, svarade 14 idrottsföreningar på frågan om vilka i deras
verksamhet som idag nyttjar Askersunds tre idrottshallar, Närlundahallen, Sjöängshallen och
Åsbrohallen. I svaret redovisades också antalet flickor och pojkar samt olika åldersgrupper.
Svarat blev totalt följande;
Förening
Flickor 7-25 år
Nyttjar idrottshallar idag
430
Fler vid ny idrottshall
195

Pojkar 7-25 år Vuxna över 25 år
420
200
230
240

Totalt
1050
665

Idrottsföreningarna uppger att idag är det totalt 1 050 deltagare i deras verksamheter, varav
850 i åldern 7-25 år. Noterbart är att antalet flickor och pojkar vilka idag uppges nyttja de tre
hallarna är nästan exakt 50% vardera.
Idrottsföreningarnas bedömning är att en ny hall skulle ge möjlighet för 665 nya nyttjare,
varav 425 i åldern 7-25 år, i deras verksamheter. En ökning av antalet aktiva deltagare med
över 50%.
Vid jämförelser med andra kommuner i vårt län har Askersund ett värde i mitten när det gäller
antalet aktiviteter för åldersgruppen 7-25 år. Vilket stärker idrottsföreningarnas uppskattning
om att det finns en god potential för att få fler idrottande ungdomar i kommunen.
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Idrottshallar i Askersund
Inom Askersunds kommun finns tre idrottshallar, Närlundahallen, Sjöängshallen och
Åsbrohallen. Inom förstudien har uthyrningen följts upp i dessa tre hallar under fyra veckor,
1–28 oktober. Syftet har varit att få en bild av hyresbeläggningen samt vilka, föreningar och
andra, det är som hyr tider under en vecka.
Närlundahallen
Nyttjas måndag-fredag kl. 08.00-22.00, Närlundaskolan kl. 08.00-16.00 samt föreningslivet
och andra kl. 16.00-22.00. Nyttjas lördag och söndag kl. 08.00-22.00 av föreningar och andra.
Hallen har måtten 20 x 40 meter med en läktare för 180 personer.
Hyresbeläggningen var, under de fyra veckorna, måndag till fredag 100% samt lördag och
söndag 65%. Lediga tider främst söndag morgon.
Sjöängshallen
Nyttjas måndag-fredag kl. 08.00-22.00, Sjöängsskolan kl. 08.00-16.00 samt föreningslivet
och andra kl. 16.00-22.00. Nyttjas lördag och söndag kl. 08.00-22.00 av föreningar och andra.
Hallen har måtten 32 x 16 meter. Hyresbeläggningen var, under de fyra veckorna, måndag till
fredag 90% samt lördag och söndag 50%. Lediga tider främst vardagar kl. 21.00-22.00 samt
em./kväll lördag och söndag.
Åsbrohallen
Nyttjas måndag-fredag av föreningslivet och andra kl. 16.00-22.00. Nyttjas lördag och söndag
kl. 08.00-22.00 av föreningar och andra. *Ingen skolverksamhet och ringa annan verksamhet
sker måndag till fredag kl. 08.00-16.00. Hallen har måtten 35 x 19 meter med en läktare.
Hyresbeläggningen var, under de fyra veckorna, måndag till fredag 70% samt lördag och
söndag 60%. Lediga tider främst vardagar kl. 21.00-22.00 samt em. och kväll lördag.
Hyresbeläggning oktober 2018
Idrottshall
Måndag-Fredag
Närlundahallen
100%
Sjöängshallen
90%
Åsbrohallen*
70%

Lördag-Söndag
65%
50%
60%

Hyrda timmar per vecka i de tre Idrottshallarna under oktober månad.
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Äldres hälsa
Medellivslängden, för kvinnor och män, i Askersund och landet har under lång tid ökat
kontinuerligt. Allt fler lever allt längre och får därmed fler år med bra livskvalitet, till trots
åldersrelaterade sjukdomar.
Men åldrandet innebär att kroppens marginaler minskar. Risken för åldersrelaterade
sjukdomar ökar, muskelstyrka, rörelseförmåga och kondition förändras. Men genom fysisk
aktivitet och rörelse kan man se till att behålla så mycket som möjligt av sin fysiska kapacitet.
Det ökar möjligheterna att fortsätta leva det liv man vill och att må bra till kropp och själ.
Idag får de flesta av de äldre i Askersund väldigt lite eller ingen naturlig motion i vardagen.
Undersökningar visar dock att fyra av tio i åldern 60-70 år motionerar regelbundet två gånger
i veckan eller mer. Den populäraste och mest förkommande formen är att promenera. Därefter
följer gympa, aerobics, cykling, golf, jogging, simning och styrketräning. Aktiviteter vilka
oftast sker i en värdefull social samvaro tillsammans med andra, ett flertal inom kommunens
idrottsföreningar.
Fyra faktorer har visat sig vara betydelsefulla hos äldre personer som upplever sig ha en god
hälsa. Dessa är, fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och meningsfullhet. De
stärks av studier hos de 90-åringar vilka har haft ett gott åldrande där det finns tre faktorer
vilka sticker ut. Personerna har varit påtagligt fysiskt aktiva i livet, kunnat behålla sina sociala
kontakter samt fortsatt med aktiviteter som tidnings- och bokläsning och/eller kultur i olika
former.
De äldre i Askersund nyttjar idag de tre idrottshallarna i mycket liten omfattning. Det finns
därför motiv, vid byggandet av en ny idrottshall, försöka möta och beakta denna målgrupps
behov och intresse av fysisk aktivitet och rörelse.
Skolan
En ny idrottshall förutsätter att skolan nyttjar hallen dagtid. Samtal och möten har därför
genomförts med skolchef/förvaltningschef Vendela Lehn samt rektorerna Maria Åkerstedt,
Närlundaskolan och Johanna Thomas, Sjöängsskolan vilka gett följande besked avseende
skolans behov.
Närlundahallen täcker idag de behov Närlundaskolan har av tider. Blir utfallet av det
utredningsuppdrag Barn och utbildningsnämnden gett förvaltningen, att en utbyggnation av
Närlundaskolan sker till 500 elever kommer det att finns behov att ytterligare en idrottshall.
Sjöängsskolan har idag, med sina nära 500 elever, sådana behov för sin undervisning att de
dagtid, 08.00-16.00, skulle fylla två idrottshallar, befintlig samt en ny idrottshall. I dagsläget
delas hallen på 32 x 16 meter upp genom en vikvägg så att två klasser undervisas samtidigt.
Det försvårar för att kunna bedriva en, önskvärd, kvalitativ och varierad undervisning och gör
att idrottsämnet inte kan leva upp till den fastställda läroplanens krav. Samtidigt som
målgruppen i årskurs 6-9, i åldern 12-16 år har ett mycket stort behov av fysisk aktivitet och
rörelse.
Skolan förordar därför att en ny idrottshall placeras i anslutning till Sjöängshallen. Det skulle
ytterligare stärka statusen på det attraktiva och innovativa Sjöängsområdet. Inom området
finns cafeteria och möjlighet till lagad mat etc., vilket ger ett mervärde dagligen, men särskilt
vid matcher och arrangemang.
Platsen är centralt belägen med busstorget vilket gör det lätt för barn, ungdomar och vuxna att
ta sig dit. Området är också väl förberett avseende, VVS, markarbeten och vägar.
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Storlek/Form
Till grund för föreslagen storlek och form av idrottshall har ett antal studiebesök samt
analyser av, främst nybyggda, idrottshallar i landet skett. Studiebesök har genomförts vid
idrottshallar i Enköping, Lekeberg, Motala, Norberg och Örebro.
Noterbart är att samtliga de nybyggda idrottshallar vi besökt har en väl planerad
tillgänglighetsanpassning samt ett genomgående hållbarhetstänk.
I enlighet med kommunens målsättning ska idrottshallen vara tillgänglig för alla där stor
hänsyn tas till de behov som personer med olika funktionsnedsättningar har. Inom ramen för
ett hållbarhetstänk vid byggnation inryms aspekter som klimatsmart och miljöpåverkan.
Förslaget är att en fullstor hall byggs med säkerhetsmått. Ytan 24 x 44 meter alternativt 30 x
44 meter med 7 meters takhöjd. Vikvägg. Utrustning och tävlingsmått för berörda idrotter och
skolan. Fyra omklädningsrum samt omklädningsrum för domare/funktionärer. Vid behov
lärarrum. Förråd väl anpassade för föreningar och skolan. Entré, stora dörrar in i hallen samt
enklare kiosk/pentry. Klubb/samlingsrum och kanslilokal. Matchklocka, ljud- och
ljusanläggning samt möjlighet till sekretariat. Fasta eller utfällbara läktare.
Utfällbara läktare
Utfällbara läktare ger möjlighet till 200 sittande åskådare. Ytan på hallen 24 x 44 meter.
Särskilda förråd behöver ingå i omklädnadsdelen.
Preliminär kostnad 40 miljoner.
Fast läktare
En fast läktare ger möjlighet till 400 sittande åskådare och totalt cirka 600 åskådare. Ytan på
hallen 30 x 44 meter. Förråd inryms väl under den fasta läktaren.
Preliminär kostnad 45 miljoner.

Exempel på utfällbara läktare

Exempel på fast läktare

Effekter för idrottsföreningarna
Förslaget till idrottshall skulle ge idrottsföreningarna bättre förutsättningar för sin verksamhet
och innebära ett lyft för alla aktiva barn, ungdomar och vuxna samt de många ideella ledarna.
Fler inomhustider skulle ge möjlighet till att fler kan rekryteras samt att de aktiva idag ges
möjlighet att träna och tävla mer.
En ny idrottshall skulle innebära att internt kan genomföras arrangemang, matcher och
tävlingar med publik samt externt genomföra utställningar och mässor.
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Hall med en rundbana för friidrott och fullstor idrottshalldel
Förslag har getts från Åsbro GOIF friidrott om byggnation av en hall med en rundbana för
friidrott med möjlighet till längd- och höjdhopp samt diskus/kula. I mitten av hallen finns,
avskilt med nät, en fullstor idrottshalldel. Vanligtvis finns utfällbara läktare efter väggarna på
långsidan. Minsta mått 45 x 90 meter med en takhöjd på 12 meter. Storleken innebär att
hallen blir av industribyggnadskaraktär. Hallen är främst en träningsanläggning men kan
användas vid matcher och andra arrangemang.
Preliminär kostnad 55-60 miljoner.

Hallen i Motala.
De senaste arton åren, sedan år 2000, har 18 hallar med en 200 meters bana för Friidrott
byggts i vårt land.
Enligt våra uppgifter kombinerar tre av hallarna friidrott med en yta i mitten av hallen
utgörande idrottshallsdel. Sunnahallen i Karlskrona byggd 2002, Storängshallen i Huddinge
byggd 2007 samt Team Sportia hallen i Motala byggd 2008.
Av de övriga är 14 hallar mer renodlade för friidrott och allmän uppbyggnadsträning. Den
artonde hallen är Scandinavium.
Friidrottshallarna tenderar att bli allt större för att svara upp till dagens behov. Exempelvis har
Team Sportia hallen i Motala en yta på 4 050 kvm, 90 x 45 meter, medan Tybblelundshallen i
Örebro är 6 900 kvm, 125 x 55 meter. Friidrottshallarna blir då av industribyggnadskaraktär.
De arton kommuner vilka byggt en 200 meters bana för friidrott sedan år 2000 är Borås,
Gävle, Göteborg, Huddinge, Karlskrona, Linköping, Motala, Norrköping, Nyköping, Piteå,
Sollentuna, Uddevalla, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Ås/Östersund och Örebro.
Det är företrädesvis kommuner med ett relativt stort antal invånare. En friidrottshall i
Askersund torde, för ett förverkligande, kräva en samverkan mellan flera av kommunerna i
Sydnärke och dess föreningar för friidrott.
Med utgångspunkt från storleken och takhöjden av en friidrottshall, med en 200 metersbana,
är det inte givet att den får uppföras i anslutning till de befintliga anläggningarna i Askersund.
En placering på annan plats skulle sannolikt försvåra skolans nyttjande av hallen.
Ytan på hallen blir minst 4 050 kvm, 90 x 45 meter vilket är nära tre gånger större än
idrottshalls alternativet med läktare på 1 320 kvm, 44 x 30 meter.
Kostnaden för en hall för friidrott med idrottshall är högre än för de föreslagna två
alternativen. En beräknad kostnad är 55-60 miljoner, beaktas bör att det då är en hall av
industribyggnadskaraktär. Driftskostnaderna torde också bli betydligt högre per år. De
föreslagna alternativen är i utseende och byggnadsmaterial etc. utformade i samklang med
befintlig skol- och stadsmiljö.
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Placering
I uppdraget för förstudien ingår att föreslå tänkbara placeringar av idrottshallen utifrån tanken
att den ”ska placeras i närheten av befintliga anläggningar”.
Föreslagen placering är att den uppförs i anslutning till Närlundahallen inom Närlundaskolans
område. Två idrottshallar nära varandra genererar många fördelar vid träning och
matcher/turneringar eller andra arrangemang. Platsen är centralt belägen vilket gör det lätt för
barn, ungdomar och vuxna att ta sig dit. Området är också väl förberett avseende, VVS,
markarbeten, vägar och parkeringsplatser. Placeringen kräver en omdisponering av uteytorna.
Placeringen fordrar att en omfattande utbyggnation av Närlundaskolan sker för att skolan ska
ha behov av att nyttja idrottshallen all dagtid.
Alternativa placeringar, vilka förts fram är vid Sjöängshallen/Sjöängen, där Sjöängsskolan
idag har behov av ytterligare en idrottshall för sin undervisning, samt i anslutning till
Skyllbergsvallen.

Kostnad
En ny idrottshall byggs vid Närlundahallen/Närlundaskolan. Nyttjas av skolan vardagar
kl. 08.00-16.00 och av idrottsföreningar m.fl. vardagar kl. 16.00-22.00 samt lördag och
söndag kl. 08.00-22.00.
Den fullstora hallen byggs med säkerhetsmått och får ytan 30 x 44 meter med 7 meters
takhöjd. Vikvägg. En fast läktare ger möjlighet till 400 sittande åskådare och totalt cirka 600
åskådare. Utrustning och tävlingsmått anpassas till berörda idrotter och skolan. Hallen har
fyra omklädningsrum, omklädningsrum för domare/funktionärer samt vid behov lärarrum.
Förråd inryms i läktaren väl anpassade för föreningar och skolan. I hallen finns entré, stora
dörrar in i hallen, enklare kiosk/pentry, klubb/samlingsrum och kanslilokal. Den är utrustad
med matchklocka, ljud- och ljusanläggning samt möjlighet till sekretariat.
Preliminär kostnad 45 miljoner.
Kompletterande upprustning av Sjöängshallen
Inom ramen för en ny idrottshall föreslås att Sjöängshallen än mer anpassas till skolans och
gymnastikföreningens verksamhet med dans och gymnastik. Hallen bör få ett nytt
kombinationsgolv med en sviktande underkonstruktion och en elastisk överbeläggning. Medel
bör avsättas till utrustning med syfte att särskilt stärka gymnastikens verksamhet i de båda
hallarna. Utövarna i gymnastikföreningen är mest kvinnor, i alla åldrar, vilket bör beaktas.
Föreslagen satsning skulle sannolikt också öka hyresbeläggningen av Sjöängshallen.
Preliminär kostnad 1 miljon.
Total kostnad samt årlig drift
Vid beräkning av kostnaden för idrottshallen torde föreslagen placering innebära mindre
kostnader än gängse för VVS, markarbeten, vägar och parkeringsplatser. Samverkan med
Närlundaskolan påverkar även den årliga driftskostnaden. En fördjupad analys av grovt
skattade driftkostnader med personal, städ etc. samt årliga kapitalkostnader behöver ske.
Preliminär total kostnad 46 miljoner
Årlig preliminär driftkostnad 500 000 – 1 000 000 kronor
Medel till del stöd för en ny idrottshall kan sökas från
Allmänna Arvsfonden, Idrottslyftet, Tillväxtverket, Företag i bygden/Namnrättighet på hallen.
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