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Mottagare 
Fritid- och kulturnämnden 

Industrihistoriskt Expo 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att undersöka 
möjliga placeringar för Industrihistoriskt Expo och tillskapa en eller flera 
utställningsytor.  

Beskrivning av ärendet 
Frågan om ett industrihistoriskt expo väcktes 2011 då en motion om att 
inventera och exponera Habos industriella kulturhistoria inkom till 
kommunfullmäktige. Frågan remitterades till Fritids- och kulturnämnden 
för yttrande. Fullmäktige beslutade därefter att ge tekniske chefen 
tillsammans med fritids- och kulturchefen i uppdrag att förhandla om 
villkoren för att disponera lokaler på Spinnet. Samtidigt fick Fritids- och 
kulturnämnden i uppdrag att inventera vårt industrihistoriska kulturarv. 
En förstudie gjordes av Jönköpings läns museum på uppdrag av fritids-och 
kulturchefen under 2013. Förstudien var avsedd som ett första steg i 
planeringen av en industrihistorisk utställning som en del av ett projekterat 
Besökscentrum Vätterbäckar. 

Då varken Besökscentrum Vätterbäckar eller Industrihistoriskt expo ännu 
byggts upp i de tänkta lokalerna på Spinnet väcks nu frågan om att placera 
utställningen i andra lokaler, där både invånare och besökare ändå rör sig 
för att nå ut till större publik.  

Fritids- och kulturförvaltningen 

Åse Thomasson 
Kultur- och fritidshandläggare 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturförvaltningen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-09 

Diarienummer 
FK22/24 

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 

http://www.habokommun.se/


MULTIHALL HABO 
 

Rekommendation av innehåll i Multihall 
• 4-6 stycken 200-metersrundbanor 

• En uppvärmningsbana innerst utan lutning utöver de 4-6 andra rundbanorna 

• En bollplan med golvyta på 42 gånger 22 meter. 

• 2 stycken hoppgropar med tillhörande bana. (längdhopp- och tresteg) 

• En stavhoppsbana med tillhörande landningszon 

• 1-2 stycken höjdhoppsmattor (löst placerade) 

• En kastbur 

• Ett spjutnät 

• En kulstötningsring med landningszon 

• 2-6 stycken raka banor för 60 meter. 

• Gym yta 

• Mobila läktare 

• Hallen ska vara handikappanpassad 

 

Exempel på aktiviteter i Hallen 

• Fotboll 

• Friidrott 

• Handboll 

• Innebandy 

• Badminton 

• Volleyboll 

• Dans 

• Cykel 

• Gymnastik 

• Orientering 

• Parkour  

• Gymmix 

• mfl. 

  



Exempel på byggda hallar enlig denna modell 

 

 

Framgångshallen Bosön 

 

 



 

Höghammarhallen Bollnäs 

 

  



Budgetoffert beläggning inomhushall i Habo. 

FRIIDROTTSYTA gällande rundbana eller sprint 

Löparbana 16 mm Porplastic SW i rött utförande enligt bifogat produktblad 
Kostnad:           610 kr / kvm + moms 
Linjering            125,000 kr + moms  (rundbana)                        40,000 kr + moms (sprint) 

  

SPORTGOLV 

Alt 1: Unisport Comfort PW 18 PEL Basic är med spikskosäkert sportgolv som då även kan användas 
med samma skor som till löparnanorna. 

Alt 2: Unisport Comfort PW 18 + Taraflex Sport M Evolution 7,5mm är ett sportgolv med 
toppbeläggning PVC som ligger i de flesta hallarna runt om i Sverige där det utövas sporter som 
Handboll, Innebandy, volleyboll mm. 

  

Alt 1 : 

Unisport Comfort PW 18  PEL BASIC SP 10+4 
Unisport Comfort PW 18 Systemet uppfyller alla krav för kombinationselastiska sportgolv 

tillsammans med PEL Basic SP 10+4 enligt gällande Din 18036:2 och EN Norm 14904:2006 typ 

C4 krav. 
 
Uppbyggnad: 

 1   10+4mm PEL Basic (4mm coating och 10mm gummimatta) Toppbeläggningen 

finns i olika kulörer. 
 2    18mm Plywoodskiva med dubbel spont 
 4   15mm Sviktande elastisk underlagsmatta 

  
Total bygghöjd inkl. toppbeläggning 47mm 

  

  

 

Priset för ovan 1750:-/kvm + moms 



Linjering tillkommer med 7000:-/bana + moms 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 

Alt 2 : 

Unisport Comfort PW 18 + Taraflex Sport M Evolution 7,5mm 
Unisport Comfort PW 18 Systemet uppfyller alla krav för kombinationselastiska sportgolv 

tillsammans med Taraflex Sportmatta Sport M Evolution 7,5mm enligt 

gällande Din 18036:2 och EN Norm 14904:2006 typ C4 krav. 
 

Uppbyggnad:  
 1   7,5mm Taraflex Sportmatta Sport M Evolution, Mattan finns i 17 olika kulörer. 
 2    18mm Plywoodskiva med dubbel spont 
 4   15mm Sviktande elastisk underlagsmatta 

  
Total bygghöjd inkl. matta 40,5mm 

  
  
  
  
  
  

  

Priset för ovan 1450:-/kvm + moms 

Linjering tillkommer med 7000:-/bana + moms 
 

Kontakt Sportgolv:                    Mattias Juthe 070-941 4268  mattias.juthe@unisport.com 
Kontakt friidrott                         Johan Stagnebo  070-546 4423  johan.stagnebo@unisport.com 
  

Med vänliga hälsningar / Best Regards 
  
Johan Stagnebo 
Project Manager Turf Sweden 
 

 
 
Mobile +46 (0)70 546 4423 
 
E-mail johan.stagnebo@unisport.com 
  
www.unisport.com 
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Mått 
Det finns ingen exakt modell av hur en Multihall ska utformas, men det finns 
standarder som ger riktlinjer till hur viss kraven kan uppnås i flera olika 
nivåer beroende på vilket syfte och sammanhang arenan ska användas. Enligt 
Måttboken för friidrottshallar är ett antaget standardmått 54,5 x 91 meter. IAAF:s 
standarder skiljer sig måtten lite. Måtten är framtagna för att få plats med alla 
väsentliga delar och för att kunna utöva alla de olika grenarna inom friidrott. Detta 
alternativ kan även använda sig av mobila läktare utan att störa en eventuell tävling. 
[2] [3] [4] Se figur 1 

 
Figur 1 – Exempel på inomhusarena (Streckad linjen är en uppvärmningsbana utan 
dosering). (Måttboken, 2016), [2] 
Dessa två alternativ skiljer sig lite åt, men de är snarlika till utbredningen på 
banorna sett. Det fria innermåttet mellan innerbanorna ska ligga mellan 30-38 meter 
för att kunna inrymma sprintbanor, samt plats för tresteg, längd- och stavhopp. Det 
fria innermåttet ska eventuellt även kunna inrymma en uppvärmningsbana. Det finns 
även rekommenderade fria höjdmått för att kunna stöta kula, hoppa stavhopp, utöva 
spjut- och släggkastning. Det fria höjdmåttet är som högst 9 meter. Ytorna för 
kastgrenarna placeras oftast utanför banorna och inte på innerplan på grund av 
säkerhet och sikten för publiken. [2] [3] 
Lämpliga mått på banornas individuella bredd finns även de att tillgå. Alla 
rakbanor rekommenderas vara 1,22 meter i bredd, medan rundbanorna 
rekommenderas vara mellan 0,9 – 1,1 meter. [2] [4] 
I övrigt för tresteg och längdhopp gäller samma krav som på en utomhusarena, 
anloppsbanan ska vara minst 40 meter lång med en bredd på 1,22 meter (+- 0,01 
meter). Gropen ska minst vara 2,75 meter bred och minst 10 meter lång från plankan 
till gropens ände. För tresteg ska även plankor med 11 meter och 13 meter till 
sandgrop finnas. [4] 

För höjdhopp krävs en landningsmadrass på minst 6 x 4 meter och för ansatsen en 
fri halv radie på minst 15 meter, rekommenderat mått 20 meter. [4] 
För stavhopp gäller samma krav på anloppsbanan som för längd och tresteg 
förutom att plankorna är utbytt mot en stavbox, ett landningsområde på 6x6 meter 
samt en fri höjd på högst 9 meter. [4] 
Diskus och slägga finns det inte plats för inomhus att tävla i, därför görs en 
kastbur för träning. Detta innebär att i hallen finns en kastring och ett kraftigt nät runt 
om som fångar diskusen eller släggan. För diskus ska ringen ha en diameter på 2,5 
meter (+- 0,005) och för släggkastning ska diametern på ringen vara 2,135 meter (+- 
0,005). Buren ska ha en diameter på 6 meter och ett fångstnät minst 15 meter bort, 
denna bur fungerar för både diskus och slägga. Ringen för diskus och slägga är olika 
stora, detta löses genom att det läggs i en tillfällig ring när träning av släggkastning 



sker. Se figur 2 [4] 

 
Figur 2 – Exempel på kastbur. (IAAF Track and Field Facilities Manual, 2008) [4] 
För spjutkastning ska anloppsbanan vara minst 30 meter lång, 4 meter bred och 
minst 15 meter från kastlinje till fångstnät. [3] 
Kula stöts betydligt kortare och tävling kan utföras inomhus. Ringen ska vara 2,135 
meter i diameter (+- 0,005) och en stoppbräda ska befinna sig i anslutning till ringen. 
Landningssektorn ska ha en radie på 25 meter och en korda på 15 meter. Detta ger en 
yta på 9 x 25 meter för landningssektorn. [3] [4] 
Alla dessa olika grenspecifika stationer utom rundbanorna och 60 meters banorna 
kan läggas lite varsomhelst i hallen. Det är upp till sakkunniga och 
projekteringsgruppen att bestämma hur hallen ska utformas enligt de krav som ställs 
från beställare och standarder. [1] [3] [4] 

Ref Eric Hallquist, Mittuniversitetet 





Hej Åse, 

 

Tack för svar på vårt mail till Fritids- och kulturnämnden. 

 

Mycket bra att vi är överens om att vuxna bör ha sina aktiviteter efter kl 20:00. 

Halltider i en förening som enbart har vuxna medlemmar, typ Gymmix, förläggs från kl 20:00 när 
planeringen görs för säsongen 2022-2023. Det hoppas jag att vi är överens om. 

Jag inser att varje förening kan styra användandet av sina tider som det passar dem. A-laget behöver 
inte träna efter kl 20:00. 

 

En fråga som uppstår när det gäller bokning av träningstider är om Habo friidrott ska kunna boka 
tider under vintersäsongen då halltiderna är så oerhört få. Kan vi i Habo handbollsklubb boka 
friidrottsarenan två kvällar i veckan under sommartid för att träna ? 

 

Vi tycker att det är en väldigt bra idé att bygga till omklädningsrum till C-hallen. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Magnus Dahlkild 

Ordförande Habo handbollsklubb 

Mobil : 073-509 12 70 

Mail : magnus.dahlkild@gmail.com 

 

 



Ekonomisk redovisning tom februari 2022 
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