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Kallelse till fritids- och kulturnämnden 
Nämnd Fritids- och kulturnämnden 
Tid Tisdagen den 15 februari 2022 klockan 18.00 
Plats Biblioteket och Teams 
Justerare Ann-Charlotte Hoffback Kaljo 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Ekonomisk redovisning och information
Föredragande: Johan Bokinge

2. Information om Chartern med Henrik Ahlgren och Victor Sjöqvist
Föredragande: Henrik Ahlgren, Victor Sjöqvist

3. Samråd, detaljplan för del av Bränninge 3:20 Stormagärdet
Föredragande: Åse Thomasson

4. Delegationsärenden 2022
Föredragande: Annika Freding

5. Ansökan om bidrag för integration samt redovisning av föregående års bidrag
Föredragande: Åsa Eklund

6. Tider i sporthallar i Habo kommun
Föredragande: Åsa Eklund

7. Informationsärenden 2022
Föredragande: Annika Freding

a) Hälsocenter och rekrytering av hälsocoach
b) Kontaktpersoner för respektive verksamhet
c) Regional Kulturplan
d) Kommunbesök från RF SISU Småland
e) Rekrytering Fritidsgården, 2 tjänster

Karin Hultberg 
Ordförande 

Åse Thomasson 
Sekreterare 
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Samråd, detaljplan för del av Bränninge 3:20 
Stormagärdet 

Förslag till beslut 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för Bränninge 3:20, Stormagärdet, är framtagen. 
Inom planområdet föreslås en varierad bebyggelse bestående av friliggande 
villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. 

Planförslaget innebär att det kan byggas ungefär 235 lägenheter som 
flerbostadshus, cirka 40 lägenheter i radhus, parhus eller kedjehus och 24 
friliggande småhus. 

I den nordöstliga delen av planområdet föreslås det en förskola och skola. 
Förskolan ska ha en kapacitet för 120 barn och skolan som planeras är 
tänkt inrymma 525 elever i årskurs F-6 

Inom kvarteret för skola ska även en sporthall byggas. Sporthallen ska i 
första hand vara till för skolverksamheten men kan under kvällar och 
helger användas av föreningar. Hallytan planeras att vara 20x40 meter. 

Enligt grönstrukturplanen är den gröna kopplingen till Vättern och södra 
delen av planområdet viktig. Den mest värdefulla grönskan inom 
planområdet ska utgöra grunden i områdets framtida grön- och 
bebyggelsestruktur. Denna ska fungera för såväl rekreation som för lek. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-09 

Diarienummer 
FK22/16 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 2 

Telefon 
036-442 8115
Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
ase.thomasson@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 

https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-del-av-branninge-320-stormagardet/
http://www.habokommun.se/
mailto:ase.thomasson@habokommun.se
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Synpunkter på planförslaget ska inkomma skriftligen senast den 21 
februari 2022 till Byggnadsnämnden. 
Samtliga handlingar kring detaljplaneförslaget finns att läsa på 
kommunens webbplats: 
https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/
Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-del-av-
branninge-320-stormagardet/

Fritids- och kulturförvaltningen 

Åse Thomasson 
Kultur- och fritidshandläggare 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-del-av-branninge-320-stormagardet/
https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-del-av-branninge-320-stormagardet/
https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/


Datum Dnr Sida 
2022-01-14 BN-17-509 1 

Postadress Besöksadress Telefon Telefon (vx) E-post 
Box 212 Jönköpingsvägen 19 036-442 81 72 036-442 80 00 kajsa.rieden@habokommun.se 
566 24 Habo Webb 

www.habokommun.se 

Enligt sändlista i detta brev 

Ny detaljplan för del av Bränninge 3:20 - Stormagärdet 

Ärendebeskrivning 
Den 6 december 2017 inkom Bengt Johansson med begäran om 
planbesked för del av fastigheten Bränninge 3:20. Marken är idag 
obebyggd och består till största del av jordbruksmark. Planområdet gränsar 
direkt till planlagd mark för bostäder i norr, väster och sydöst. I öster 
gränsar området till en lövskog med vissa naturvärden. Planområdet är 
lokaliserat ca 2,2 km från centrum och ca 2,0 km till järnvägsstationen. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för bostäder 
och skola samt förskola med tillhörande gator, gång- och cykelvägar. 
Syftet är även att pröva bebyggelsens omfattning och utformning. Detta för 
att uppnå en lämplig exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att ta 
tillvara på platsens strategiska läge i Habo, men samtidigt är väl anpassad 
till närliggande befintlig och planerad bebyggelse och miljö. Syftet är 
vidare att möjliggöra en varierad bebyggelse med hänsyn till topografin 
och det befintliga landskapet. I prövningen ingår vilka områden som är 
lämpliga för natur och park.  

Ett förslag på detaljplan har nu tagits fram och byggnadsnämnden 
beslutade den 22 december 2021, att skicka ut handlingarna till berörda 
sakägare och myndigheter enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen för 
samråd. Samrådstiden pågår 14 januari – 21 februari 2022.  
Tisdagen den 8 februari 2022 kl. 18:00 arrangerar kommunen ett digitalt 
samrådsmöte. Länk för att delta finns på kommunens hemsida, 
http://www.habokommun.se/planer   

Synpunkter på planförslaget ska inkomma skriftligen senast den 21 
februari 2022 till:  
plan@habokommun.se 
eller  
Habo Kommun, Byggnadsnämnden 
Box 212 
566 24 Habo  

http://www.habokommun.se/planer
mailto:plan@habokommun.se
mailto:kajsa.rieden@habokommun.se
http://www.habokommun.se
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Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter vid granskningstidens 
slut kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen 
Planförslaget och alla utredningar finns att ta del av digitalt på Habo 
kommuns hemsida, http://www.habokommun.se/planer   
Upplysningar om planförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Kajsa 
Rieden, kajsa.rieden@habokommun.se, tel. 036-442 81 72. 

Plan- och exploateringsenheten 

Kajsa Rieden  
Planarkitekt 

Bilaga: Plan- och genomförandebeskrivning, 2021-12-09 
Plankarta, 2021-12-09 
Undersökning av miljöpåverkan, 2021-12-09 
Fastighetsförteckning, 2022-01-03 

Sändlista för samråd 

- Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning 2022-01-03
- Lantmäterimyndigheten, registrator@lm.se
- Länsstyrelsen i Jönköpings län, jonkoping@lansstyrelsen.se
- Jönköpings Länstrafik AB, lanstrafiken@jlt.se
- Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
- Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson

gosta.borjeson@telia.com
- Skanova, Box 1058, 551 10 JÖNKÖPING
- Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
- Hyresgästföreningen i Norra Småland AB,

sydost@hyresgastforeningen.se
- Habo kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med

funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson
Carina.Magnusson@habokommun.se

- Habo kommun, Barn- och utbildningsnämnden bun@habokommun.se
- Habo kommun, Fritids- och kulturnämnden fk@habokommun.se
- Habo kommun, KSAU ks@habokommun.se
- Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner mn@habokommun.se
- Habo kommun, Räddningstjänsten gustav.andersson@habokommun.se
- Habo kommun, Socialnämnden sn@habokommun.se
- Habo Energi AB, Habo Kraft AB samt Habo Bostäder AB

info@haboenergi.se

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

http://www.habokommun.se/planer
mailto:registrator@lm.se
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:lanstrafiken@jlt.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:gosta.borjeson@telia.com
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:sydost@hyresgastforeningen.se
mailto:Carina.Magnusson@habokommun.se
mailto:bun@habokommun.se
mailto:fk@habokommun.se
mailto:ks@habokommun.se
mailto:mn@habokommun.se
mailto:gustav.andersson@habokommun.se
mailto:sn@habokommun.se
mailto:info@haboenergi.se
mailto:kajsa.rieden@habokommun.se


DELEGATIONSBESLUT  2022 
I enlighet med fritids- och kulturnämndens delegationsordning 
FATTADE AV Förvaltningschef Annika Freding   
 

 
Beslutsdatum 

 
Ärende samt diarienummer 

 
Beslut 

Delegatens 
signatur 

2022-01-22 Fritidsgården stängd på grund av  
sjukfrånvaro bland personalen. 
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Ansökan om bidrag för integration samt 
redovisning av föregående års bidrag 

Förslag till beslut 
Att fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till det integrationsarbete 
som sker i Habo Wolley och beslutar att godkänna ett bidrag på 40 000 kr 
för fortsatta insatser. 

Ärendebeskrivning 
Habo Wolley - inte bara en idrottsförening utan även ett socialt projekt 
där vi bland annat engagerar oss i integrationen av nyanlända till 
kommunen. 
Vi ansöker om ett bidrag på 40 000 kr för att kunna fortsätta med vårt 
breda engagemang för integration av nyanlända 

Här följer en rapport över hur bidraget från Habo kommun har använts 
under det gångna året 

Medlemsavgifter (cirka 20 000 kr) 

Deltagande i cuper och andra aktiviteter (cirka 12 000 kr) 

Riktad verksamhet mot ensamkommande flyktingar (cirka 8 000 kr) 

Fritid- och kulturnämnden 

Åsa Eklund 
Bitr kultur- o fritidschef 

Beslutet skickas till 
Habo Wolley 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-20 

Diarienummer 
FK22/17 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress Telefon 

Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
asa.eklund@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 

http://www.habokommun.se/
mailto:asa.eklund@habokommun.se


Habo 2022-01-09 

Till: Habo Fritid, Habo kommun 

Från: Habo Wolley 

Ansökan om bidrag för integrationsarbete 2022 

Habo Wolley inte bara en idrottsförening utan även ett socialt projekt där vi 

bland annat engagerar oss i integrationen av nyanlända till kommunen. 

Vi vill som idrottsförening vara en god kraft i samhället och bidra till att 

kommunen blir en bättre plats att bo och leva i. Vi tror att det på sikt även 

gynnar den idrottsliga delen av vår verksamhet. Eftersom att vi ser vårt 

integrationsarbete som ett socialt projekt så tar vi inte betalt för nyanlända i 

vår verksamhet på samma sätt som för övriga.   

Vi vill fortsätta att arbeta på det sätt som vi gör, men vi vill inte att det ska 

belasta övriga medlemmar med högre kostnader för att vara med i föreningen. 

Vi ansöker om ett bidrag på 40 000 kr för att kunna fortsätta med vårt breda 

engagemang för integration av nyanlända.  

Vi kommer i kontakt med många barn och ungdomar i det fritidsprojekt som vi 

driver tillsammans med andra föreningar i kommunen och här fångar vi upp 

intresserade till verksamheten. 

Vi har idag ett minst ett 30-tal aktiva medlemmar som omfattas av detta bidrag 

avseende medlemsavgifter och andra kostnader som vi tar i klubben. Detta 

bidrar kraftigt till att de kan vara med i vår verksamhet. Vi söker även 

kompletterande finansiering från andra håll då detta bidrag inte täcker alla 

kostnader vi har. De delar av verksamheten det handlar om är följande: 

1. Slopande av avgifter för nyanlända i alla klubbens aktiviteter

De ordinarie  tränings och medlemsavgifter som övriga betalar är följande: 

• Födda 2015-  450 kr 
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• Födda 2010-2014 800 kr 

• Födda 2004-2009 900 kr 

• Födda 2003 och tidigare 1 100 kr 

2. Deltagande på läger och cuper för nyanlända

• Vi har mentorer i våra volleybollgrupper för detta ändamål.

• Vi deltar i seriespel och cuper under året (bl.a. VSS/div.3, 3-kungaslaget

och U20-SM).

• Möjlighet att delta på beachvolleyskola och Summer Volley Camp

• Vi slussar in dem i ordinarie träningsgrupper efterhand.

• Vi erbjuder dem att vara med vid minst två träningstillfällen per vecka.

• Vi tar med dem på elitmatcher.

• Vi bidrar som lotsar till andra idrottsföreningar om intresse finns.

3. Föräldra- /vuxenvolley

• Vi bjuder in nyanlända vuxna att delta fritt i vår verksamhet.

• Vi bjuder in dem till Elitmatcher utan kostnad i syfte att få med dem i ett

socialt sammanhang.

• Vi arrangerar Sportcafé i samband med elitmatcher där vi främjar möten

mellan nyanlända och etablerade svenskar.

4. Volleybompa för nyanlända

• Gratis barnverksamhet där föräldrarna är med ombytta tillsammans med

sina barn.
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• Här försöker vi påverka familjernas livsstil till att naturligt innehålla 

mycket rörelse. 

 

5. Unga ledare 

• Våra unga spelare engagerar sig som hjälpledare (10-16 år).  

• Vi erbjuder även nyanlända ungdomar att vara med som Unga ledare i 

föreningen. 

• Vi bjuder på mellanmål mellan det passet där dom är tränare och deras 

egen träning. 

• Vi bidrar till att utveckla dessa ungdomar inte bara som idrottare, utan 

som framtida ledare. 

Vi vill fortsätta att vara en positiv drivkraft inom idrottsrörelsen i ett bredare 

socialt perspektiv. Vi tror att det på sikt även gynnar den idrottsliga delen 

genom att vi engagerar fler spelare och ledare i föreningen. Vi kommer under 

2022 att fortsätta arbete med att aktivt involvera vuxna nyanlända som ledare i 

olika funktioner i vår verksamhet. 

Habo Wolley har de senaste tio åren växt från att ha varit cirka 100 aktiva inkl. 

20 ledare till att nu omfatta 500 aktiva inkl. 80 ungdomsledare. Tillsammans så 

lägger vi ca 12 000 ideella timmar om året.  

 

Habo Wolleys styrelse genom 

 

Jan-Anders Haag, ordförande  
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Till: Habo Fritid, Habo kommun 

Från: Habo Wolley 

Rapport: Användning av bidrag för integrationsarbete 2021 

Habo Wolley inte bara en idrottsförening utan även ett socialt projekt där vi 

bland annat engagerar oss i främja integrationen av nyanlända. 

Vi strävar efter att som idrottsförening i Habo kommun vara en god kraft i 

samhället där vi engagerar oss i sociala projekt som integration av nyanlända. 

Vi tror att det på sikt även gynnar den idrottsliga delen. Vi anser att dessa 

sociala projekt är till gagn för hela kommunen och då betalningsförmågan hos 

nyanlända för att vara aktiva i idrott är svag så söker vi finansiering för att 

kunna bedriva denna verksamhet. 

Vi har under 2021 fått ett bidrag från Habo kommun på 40 000 kronor för att 

kunna fortsätta med vårt breda engagemang för integration av nyanlända.  

Här följer en rapport över hur bidraget från Habo kommun har använts under 

det gångna året. 

Medlemsavgifter (cirka 20 000 kr) 

Vi har idag ett minst ett 30-tal aktiva medlemmar i allt från Volleybompa till 

Vuxenvolley som omfattas av detta bidrag avseende medlemsavgifter och 

andra kostnader som vi nu tar i klubben. Detta gör att tröskeln för att vara med 

i vår verksamhet sänks betydligt.  

Vi räknar med att medlemsavgifter som vi har ”bekostat” genom projektet 

motsvarar ungefär 20 000 kr 
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Deltagande i cuper och andra aktiviteter (cirka 12 000 kr) 

Vi har uppmuntrat de nyanlända ungdomarna att vara med på läger som 

exempelvis Beachvolleyskolan och Summer Volley Camp samt att åka med på 

olika cuper under året, både VSS (division 3) och ungdomscuper. Vi har tagit 

alla kostnader för deras medverkan på detta, vilket är en förutsättning för att 

de ska kunna följa med. Antalet cuper har under 2021 varit färre än planerat 

pga pandemin, Covid-19 (särskilt under vårsäsongen 2021).   

Vi räknar med att deltagande i cuper och läger för denna grupp (inklusive 

deltagaravgift, resor, mat och logi) har kostat ungefär 12 000 kr 

Deltagaravgifter 8 000 kr, Resor 4 000 kr 

 

Riktad verksamhet mot ensamkommande flyktingar (cirka 8 000 kr) 

Vi har erbjudit och genomfört en träning varje vecka för äldre nyanlända 

ungdomar specifikt där vi har haft arvoderade ledare engagerade för att få 

detta att fungera. Verksamheten har påverkats av nedstängningen av 

sporthallar pga Covid-19 under delar av 2021 då denna verksamhet inte kunde 

bedrivas pga pandemirestriktioner. 

Vi försöker mer och mer slussa in ungdomar i ordinarie grupper och har lyckats 

ganska väl då vi har många som är med och tränar med ordinarie 

träningsgrupper. Inför hösten 2021 beslutade vi att vi satsar på detta fullt ut 

istället för att ha en egen träningsgrupp för de ensamkommande flyktingarna. 

Detta känns som ett lyckat grepp och bidrar till att de som är med kommer mer 

in i ordinarie sammanhang och lär känna jämnåriga. 

Ledararvoden för detta = 8 000 kr 

Utöver detta har vi även halltidskostnader för träningsgruppen. 
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Övriga närliggande projekt 

Vi har under tre år även drivit ett projekt vid namn ”Bogserlinan” med fokus på 

att få nyanlända att etablera sig inom föreningslivet med stöd av Allmänna 

Arvsfonden. Detta projekt riktar sig dock i huvudsak till andra saker än vår 

interna verksamhet. Projektet avslutades under hösten 2020. 

Vi startade under 2019 ”HW-fonden” med stöd av Ullmaxfonden och Lions 

Habo för socioekonomiskt utsatta. Detta projekt har fortsatt under 2021 och vi 

ser det som viktigt att alla ska ha möjlighet att delta i och känna gemenskap i 

vår verksamhet, oavsett ekonomiska förutsättningar. Om den ekonomiska 

situationen i familjen är ett hinder för att barnet ska ha möjlighet att delta i vår 

verksamhet finns möjligheten att ansöka om ekonomiskt bidrag.  

HW-fonden är skapad för att stödja de medlemmar vars ekonomiska situation 

för tillfället inte klarar av de extra utgifter som volleybollen medför. Vi tar i 

denna emot ansökningar som rör bidrag till träningsavgift, turneringsavgifter, 

deltagaravgifter, lägeravgifter samt utrustning. Detta ligger utanför denna 

projektansökan och riktar sig till en bredare grupp socioekonomiskt utsatta. 

 

Föreningens utveckling 

Habo Wolley har de senaste tio åren växt från att ha varit cirka 100 aktiva inkl. 

20 ledare till att under hösten 2020 omfatta 500 aktiva inkl. 80 ungdomsledare. 

Tillsammans så lägger vi ca 12 000 ideella timmar om året. Merparten av den 

tid som lagts ner även kopplat till insatser för nyanlända är ideella timmar. 

 

Habo Wolleys styrelse genom 

 

Jens Ottosson, 0708-986606, info@habowolley.se  

mailto:info@habowolley.se
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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Tider i sporthallar i Habo kommun 

Förslag till beslut 
Att återkoppla till Habo Handbollsförening angående deras frågeställningar 
enligt bifogat svar  

Ärendebeskrivning 
Den 17 december 2021 inkom ett brev från Habo Handbollsförening 
angående olika förslag för att underlätta aktiviteter för idrottsföreningar i 
kommunen. 

Frågorna avsåg fördelning av träningstider, ute och inneträning, Samsyn 
Småland samt planering av nya idrottshallar. 

Åsa Eklund 
Bitr. Fritids- och kulturchef 

Beslutet skickas till 
Habo Handbollsförening 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-07 

Diarienummer 
FK22/13 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Blå torget 

Telefon 
036-442 80 30
Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
annika.freding@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 

http://www.habokommun.se/
mailto:annika.freding@habokommun.se


Från: habo.handboll@gmail.com <habo.handboll@gmail.com> 

Skickat: den 17 december 2021 10:33 

Till: Fritidskontoret <Fritidskontoret@habokommun.se> 

Kopia: ( Adresserna borttagna, innehåller personuppgifter )

Ämne: Tider i sporthallar i Habo kommun 

Hej alla ledamöter i Fritids-och kulturnämnden, 
Habo handbollsklubb upplever att kommunens idrottshallar inte utnyttjas optimalt. 
Detta medför att några hallar står tomma medan andra hallar är helt fullbokade. 
Vi har handbollsträningar som bedrivs i hallar som inte ens har handbollsmål. (Kråkerydshallen) 
Vi får också ha träningar på helger, vilket är svårt då familjerna har mycket annat på 
programmet som barnen ska vara med på. 
Dessutom spelar vi matcher på helgerna som då krockar med träningarna. 

Jag vill lämna följande förslag till nämnden att genomföra till inomhussäsongen 2022-2023. 

1.Vuxna får boka tider i hall från kl 20:00. Då kan barnen utnyttja tiden mellan 17-20. Många av våra
aktiva är barn som inte kan träna senare än 20:00 då de måste hem och sovaför att orka med skolan.
Vuxna kan träna från kl 20:00 till 22:00 och ändå få tillräckligt med nattsömn. Med vuxna menar vi
personer som är myndiga. Man kan ju i detta sammanhang fundera om ett A-lag som består av vuxna
personer ska träna på barnens tider.Det tycker inte vi.

2.Aktiviteter som inte erfordrar en hall med tex linjer som avgränsar spelplan, eller har handbollsmål,
ska förläggas till Kråkerydshallen eller Bränningehallen. Tex gympapass,friidrottsträning.

3.Vi vill att Habo kommun arbetar för att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom flera
idrotter samtidigt. Då är det viktigt att varje barn och ungdom får möjlighet attträna respektive idrott
på rätt säsong. Dvs fotboll tränas inte vintertid. Handboll tränas inte sommartid. Många
idrottsförbund har en överenskommelse, ”Samsyn Småland”, där vi respekterar varandras säsonger.
Detta borde även gälla friidrotten som utnyttjarsin fina friidrottsarena under sommartid. Vi vill att
kommunen prioriterar att vinteridrotterna använder kommunens hallar under vintersäsongen.

4.Planera fler idrottshallar redan nu. Med tanke på Habo kommuns fina tillväxt så kommer behovet
av idrottshallar att öka betydligt de närmaste åren. Planering och byggnationav en ny hall tar fler år i
anspråk så vårt förslag är man redan nu tar höjd för kostnader i en flerårsbudget och bygger
ytterligare en träningshall invid nuvarande sporthall.

Med vänlig hälsning 

Magnus Dahlkild 
Ordförande Habo handbollsklubb 
Mobil : 073-509 12 70 
Mail :  magnus.dahlkild@gmail.com 
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Svar till mail från Habo Handboll med datum: 2021-12-17 

1. Fritid och Kulturnämnden anser att Habo Handboll har en god grundtanke.
Föreningar och privatpersoner som i huvudsak riktar sin verksamhet mot vuxna bör förlägga sina
träningstillfällen från 20:00 på vardagar.
Däremot är det föreningarnas egna ansvar hur tider fördelas inom resp. förening. Flera av de större
föreningarna hyr hallarna under hela kvällar och bör då ta ansvar för åldersfördelning inom den egna
föreningsverksamheten.
Sedan bör det tas i beaktande att seriespelande lag (elitverksamhet) med myndiga spelare i flera fall inte
enbart är avlönade av föreningen de spelar för. Många av dem arbetar eller studerar vid sidan av sin
profession som elitidrottare och kan då ha svårt att orka med både träning, match och arbete/studier om
det enbart blir träningar förlagda efter 20:00.

2. Fritid och Kulturnämnden anser att frågeställningen är komplex och att det inte endast är en fråga om
utrustningsnivå (linjer och mål) som styr vilken hall som bör nyttjas av vilken föreningsverksamhet.
Vi måste även ta i beaktande antalet deltagare, ålder hos dessa samt vilken typ av träning som skall
genomföras.
T.ex. kan det vara svårt för friidrotten att träna häcklöpning i en hall som endast är 20m lång.

3. Fritid och Kulturnämnden anser inte att det åligger kommunen att driva denna fråga.
Detta är en fråga som föreningarna själva behöver arbeta med tillsammans med RF SISU Småland ”Samsyn
Småland” (https://www.rfsisu.se/smaland/Viarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/samsynsmaland ) och RFs
initiativ ”Min andra idrott” (https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/Minandraidrott/ )
Fritids och Kulturförvaltning kan vara behjälpliga med att skapa förutsättningar för ett möte mellan
föreningarna i Habo kommun men föreningar måste vara beredda att själva driva fråga.

4. I dagsläget är planerna för att bygga en sporthall på Kärnekulla i full gång.
Kommunen har även påbörjat planer för ytterligare en idrottshall i samband med att en ny skola eventuellt
uppförs på Stormagärdet. Fritid och kulturnämnden samt tjänstemän i förvaltning kommer förespråka och
arbeta aktivt för att detta blir en hall i fullstorlek med läktarplatser och utrymme för sekretariat
Att nu planera för fler hallar, utan att veta hur beläggningen kommer att se ut anser vi inte vara nödvändigt.
Dock anser vi att det vore önskvärt att se över möjligheten för komplettering av sporthallen med
omklädningsrum för C-hallen och i samband med detta se över ett system för att kunna sektionsindela
hallarna. Det senare i syfte att förenkla uthyrning och hantering av flöden i samband med träningar och
match.
Vi föreslår att kommunen öppnar upp för och försöker hitta vägar för att tillmötesgå behovet från andra
typer av idrotter t.ex. terrängcykling, frisbee och ”alternativa sporter” för att öka attraktionskraften i
kommunen. Att anlägga cykelpump och tvätt utanför någon av de större hallarna skulle kunna möjliggöra för
skapande av nya föreningar.

https://www.rfsisu.se/smaland/Viarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/samsynsmaland
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/Minandraidrott/


Kontaktpersoner för respektive enhet Fritid och kultur 

Utsedda vid presidiets möte 2022-02-08 

Biblioteket; Lotta Hoffback Kaljo 

Fritidsgården; Ewa Wettebring 

Anläggningar; Karin Hultberg 
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