
 

 

 

 

Sammanställning 

 Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

 

2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund

Antal deltagare 

Antal kvinnor 

Antal män 

Antal unga (under 20 år) 

 

Innehållsförteckning 

Bakgrund och Tillvägagångssätt

Behov   

Vems behov ska styra?  

Tillgänglighet   

Övrigt, önskat alternativ, mm 

Diskussionsanteckningar  

 

Bilaga 1, diskussionsunderlag 

 

Ansvarig för sammanställning

Camilla Hulkki, nämndstödsgruppen

 

  

 Bilaga 1, diskussionsunderlag

Sida 1 av 9 

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 

20:15, Folkets Hus, Strömsund 

33 stycken exklusive föredragare (totalt 36)

13 kvinnor (39,4 %) 

20 (60,6 %) 

0  

Bakgrund och Tillvägagångssätt 2 

 2 

 3 

 4 

 4 

 5 

 

för sammanställning  

mndstödsgruppen 

 

Bilaga 1, diskussionsunderlag 

33 stycken exklusive föredragare (totalt 36) 



  Bilaga 1, diskussionsunderlag 

Sida 2 av 9 

 

Bakgrund 

Under senaste åren har diskussioner förts i flera olika sammanhang om ny arena och ny 

idrottshall i Strömsund. Ett medborgarförslag om ny idrottshall togs i december upp på 

kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchefen fick i uppdrag att utreda detta. En del i 

utredningen är att ta reda på, på en bred front, vilka behoven är av en ny idrottshall. Denna 

medborgardialog syftade till att bjuda in föreningar och allmänhet att delta i diskussioner 

kring behov utifrån olika faktorer. 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis gav information om vad medborgardialog innebär och vilken roll den spelar i 

beslutsunderlaget, och information om hur långt arbetet har kommit och vilka olika 

alternativ som exempelvis kan vara aktuella. 

Deltagarna fick ut ett frågeblad (bilaga 1) kring tre frågeställningar, behov, vems behov som 

ska styra och tillgänglighet. Denna rapport sammanställs efter dessa områden. 

Minnesanteckningar från alla grupper sist i dokumentet. 

 

Behov 

Storlek 

Storlek är viktigt utifrån respektive verksamhet, t ex handboll, innebandy m fl. Inte för 

trångt, oavsett vilka alternativ. Minimimått enligt idrottsförbundet för att bedriva div I-

verksamhet, innebandy + handboll + gymnastik. Vid nybygge ska hallen inte byggas för liten, 

ca 30*60 m. Minst 20*40 m plan, höjd minst 5 m. Rev 2012-05-30: handbollen påpekar att 5 

meter är för lågt, 7,5 meter rekommenderas. 

Golfhörn, ev med simulator för praktisk övning, antingen som byggs in från start, alternativt 

yta som golfklubben får använda och ställa upp egen simulator. Minst 8*5 m. 

Klätterklubbens behov av hög takhöjd gör att industrilokalen inte känns aktuell. 

Det som friidrottens kastare skulle vilja ha är någonstans där de kan kasta inomhus. Det som 

krävs för detta är att man gjuter en ring och en bur med stora dukar att kasta mot. Totalt 

kräver en sådan anläggning ca 13 kvadratmeter, så det är ingen stor anordning. Detta vore 

bra så träning för den framgångsrika grenen även kan ske vintertid. En sådan anläggning ökar 

nog sannolikheten att den goda traditionen med bra kastare från Strömsund fortgår. 

Dessutom vore det ur friidrottssynpunkt bra med en “sprintraka” där det är möjligt att köra 

lopp. Denna behöver inte vara 100m utan 50m skulle vara tillräckligt. Detta skulle även 

gynna fysträning för andra idrotter såsom handboll, ishockey, fotboll som är beroende av 

snabbhet. I slutet av denna raka skulle det vara bra med en längdhoppsgrop. Då blir rakan 
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och längdhoppsansatsen densamma. Dessutom vore det bra med ett medicinbollplank där 

man kan köra denna explosiva träning mot. Detta gynnar även det andra idrotter. Ett gym 

vore också positivt bestående av ett antal skivstänger med vikter. 

Läktare 

För minst 200 sittande. 

Cafeteria 

Cafeteria av enklare slag. 

Omklädningsrum 

Omklädningsrum, minimum 4 plus för domare, om hall byggs vid ishallen, 6 plus för domare. 

Förråd 

Förråd till material, sarg, kläder, gymnastikredskap. För ett flertal idrotter. 

Kontor 

Ja men det är inte begränsande. Klubbrum. 

Ambition/tävlingsmöjligheter 

Fungerande ungdomsverksamhet som har seniorverksamhet att se upp till. Självklart med 

tävlingsmöjligheter. Målet ska vara att locka fler till aktivitet. Tävlingsmöjligheter: 

ungdomsnivå/junior/lagidrotter. Division I – verksamhet. 

Tider 

Juniorverksamheter prioriterad. Tävlingsverksamhet ska alltid gå före. Hyr lokal på 

industriområdet för bl a bollsporter och sporter som kräver mera plats. Finns två hallar blir 

lättare för att utöva verksamheter utan kollision av tid. Skolorna dagtid och föreningarna 

under kväll och helg. Mera tider över hela veckan. 

Nyttjande av gamla hallen 

Gamla hallen måste vara ett komplement, i skick för att användas. Befintlig sporthall skall 

vara disponibel för skolan. Den är fullt användbar för skolans ändamål. Rustas och anpassas 

för de yngre deltagarna. Klätterklubben vill ha fler tider i gamla lokalen och vill gärna ha 

låsbart förvaringsutrymme i storlek ca 1*2 meter i gamla lokalen. 

Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?    

Fördelningen mellan pojke/flicka och ålder måste vara prio 1. Bör byggas för alla 

åldersgrupper, ex bowlinghall. 

Fördelning lika mellan flickor och pojkar. Inte bara bollsporter, även gymnastik och friidrott 

med längdhoppsgropar, löparbanor, tennis, badminton. 

Pojkar/flickor: ja för båda men glöm inte flickorna. 
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TTTTillgänglighetillgänglighetillgänglighetillgänglighet    

Tillgänglighet är viktig så att alla kan ta del av byggnaden, även barn och skola.  

Avstånd till centrum/ möjlighet att gå och cykla 

Avståndet är viktigt för att det ska vara tillgängligt. Alla utanför tätorten har skjutsar men 

avstånd till centrum är en viktig faktor. Nära centrum. Mindre barn ska kunna ta sig dit 

själva. Efter upplysta gator. Finns föräldrar som inte har bil. 

Man ska inte se avståndet till industriområdet som avskräckande. Vi har många barn- och 

ungdomar från byarna som måste få skjuts. Så visst kan man som flatabo ta sig dit. 

Det ska vara möjligt att gå/cykla inom det rimliga. Vi vill inte ha cyklande ungdomar efter 

Ulriksforsvägen ner till Industriområdet utan ev. cykelbana. Nu kanske det finns pengar till 

en gång- och cykelbana med fortsättning av befintlig sträcka från Strömerhallen till ind.omr. 

Parkeringar 

Parkering viktig. I erforderlig omfattning. Parkeringar med tillgång till motorvärmare (som 

dom får hyra). Många ungdomar bor ute i byar och åker in för träningar.  

Fysisk tillgänglighet 

Funktionshindrade måste ges möjlighet till att vara med i tankeprocessen för att kunna ges 

tider om de vill. Handikappanpassat. 

Tidpunkt för när hallen bör vara klar 

Får hellre ta tid och bli rätt.  

Byggstart: snarast möjligt! 

Tidsfaktorn: max 2 år. Möjlighet att hyra industrilokal på ev kortare tid, för att därefter 

utvärdera om behovet kvarstår för en ny hall. 

Övrigt, önskat alternativ, mmÖvrigt, önskat alternativ, mmÖvrigt, önskat alternativ, mmÖvrigt, önskat alternativ, mm    

Hyr lokal på industriområdet för bl a bollsporter och sporter som kräver mera plats.  

Möjlighet att hyra industrilokal på ev kortare tid, för att därefter utvärdera om behovet 

kvarstår för en ny hall. 

Drömscenario: Bygga ny hall på tvären på befintlig yta mellan skyttehall och ishall, länkad till 

ishall för att använda ev. fiket. Om behov av extra omklädning uppstår kan man låna mellan 

ishall och ny sporthall. 

Börja med att formulera byggprogrammet! 

Tänk inte ens på ett nybygge! 
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Finansiering/söka EU bidrag, sponsring, bygdemedel, bidrag från vindkraften, skogsnäringen. 

Obs! Attraktionskraften för samhället behöver ökas, en del i detta är att skapa 

idrottsmöjligheter. 

 

Diskussionsanteckningar 

Grupp 1 

Storlek är viktigt utifrån respektive verksamhet, tex handboll, innebandy mfl. 

Tillgänglighet är viktig så att alla kan ta del av byggnaden, barn och skola. 

Förråd till material, sarg, kläder, gymnastikredskap. Mera tider över hela veckan. Läktare för 

200 personer. 

Klubbrum. 

Fungerande ungdomsverksamhet som har seniorverksamhet att se upp till. 

Cafeteria av enklare slag. Självklart med tävlingsmöjligheter. 

Gamla hallen måste vara komplement, i skick för att användas. 

Omklädningsrum, minimum 4 plus domare, om hall byggs vid ishallen, 6 plus domare. 

Målet ska vara att locka fler till aktivitet. Funktionshindrade måste ges möjlighet till att vara 

med i tankeprocessen för att kunna ges tider om de vill. 

Avståndet är viktigt för att det ska vara tillgängligt. 

Fördelningen mellan pojke/flicka och ålder måste vara prio 1. 

Alla utanför tätorten har skjutsar men avstånd till centrum är en viktig faktor. 

Parkering viktig och även att det ska vara möjligt att gå/cykla inom det rimliga. 

Grupp 2 

Får hellre ta tid och bli rätt. 

Vi vill inte ha cyklande ungdomar efter U-fors-vägen ner till I-området utan ev. cykelbana. 

Inte för trångt, oavsett vilka alternativ. 

Skall innehålla läktare. 

Minimummått enligt Idrottsförbundet för att bedriva Div I-verksamhet, innebandy + 

handboll + gymnastik. 
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Drömscenario: Bygga ny hall på tvären på befintlig yta mellan skyttehall och ishall, länkad till 

ishall för att använda ev. fiket. Om behov av extra omklädning uppstår kan man låna mellan 

ishall och ny sporthall. 

Golfhörn, ev med simulator för praktisk övning, antingen som byggs in från start, alt yta som 

golfklubben får använda och ställa upp egen simulator. Minst 8*5 m. 

Tillgänglighet: juniorverksamheter prioriterad. Tävlingsverksamhet ska alltid gå före. 

Grupp 3 

Behov vid nybygge ska hallen inte byggas för liten, ca 30*60 m. Bör byggas för alla 

åldersgrupper, ex bowlinghall. Handikappanpassat. 

Fördelning lika mellan flickor och pojkar. Inte bara bollsporter, även gymnastik och friidrott 

med längdhoppsgropar, löparbanor, tennis, badminton. 

Nära centrum. Mindre barn ska kunna ta sig dit själva. Efter upplysta gator. Finns föräldrar 

som inte har bil. Parkeringar med tillgång till motorvärmare (som dom får hyra). Många 

ungdomar bor ute i byar och åker in för träningar. 

Finansiering/söka EU bidrag, sponsring, bygdemedel, bidrag från vindkraften, skogsnäringen. 

Byggstart: snarast möjligt! 

Grupp 4 – Slagörnbergets klätterklubb 

Behov 

Fler tider i gamla lokalen. Vill gärna ha låsbart förvaringsutrymme i storlek ca 1*2 meter i 

gamla lokalen.  

Vårt behov av hög takhöjd gör att industrilokalen inte känns aktuell. 

Grupp 5  

Börja med att formulera byggprogrammet! 

Grupp 6 

Befintlig sporthall skall vara disponibel för skolan. Den är fullt användbar för skolans 

ändamål. 

Hyr lokal på industriområdet för bl a bollsporter och sporter som kräver mera plats. Finns två 

hallar och det blir lättare för att utöva verksamheter utan kollision av tid. 

Man ska inte se avståndet till industriområdet som avskräckande. Vi har många barn- och 

ungdomar från byarna som måste få skjuts. Så visst kan man som flatabo ta sig dit. 

Nu kanske det finns pengar till en gång- och cykelbana med fortsättning av befintlig sträcka 

från Strömerhallen till ind.omr. 

Tänk inte ens på ett nybygge! 
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Grupp 7 

Storlek: min. 20*40 m plan, höjd min 5 m. 

Läktare: Ja, min. 200 sittande. 

Kontor: Ja men det är inte begränsande. 

Tävlingsmöjligheter: ungdomsnivå/junior/lagidrotter. 

Förråd: Ja, för ett flertal idrotter. 

Cafeteria. Ja. 

Gamla hallen: Rustas och anpassas för de yngre deltagarna. 

Tider: Skolorna dagtid och föreningarna under kväll och helg. 

Pojkar/flickor: ja för båda men glöm inte flickorna. 

Parkering: Ja i erforderlig omfattning. 

Tidsfaktorn: max 2 år. Möjlighet att hyra industrilokal på ev kortare tid, för att därefter 

utvärdera om behovet kvarstår för en ny hall. 

Obs! Attraktionskraften för samhället behöver ökas, en del i detta är att skapa 

idrottsmöjligheter. 

Inkommet per e-post 

Friidrotten 

Det låter som en bra satsning på mer eller upprustade idrottslokaler. Det vi som kastare 

skulle vilja ha är någonstans där vi kan kasta inomhus. Det som krävs för detta är att man 

gjuter en ring och en bur med stora dukar att kasta mot. Totalt kräver en sådan anläggning 

ca 13 kvadratmeter, så det är ingen stor anordning. Detta vore bra så träning för den 

framgångsrika grenen även kan ske vintertid. En sådan anläggning ökar nog sannolikheten 

att den goda traditionen med bra kastare från Strömsund fortgår.  

Dessutom vore det ur friidrottssynpunkt bra med en “sprintraka” där det är möjligt att köra 

lopp. Denna behöver inte vara 100m utan 50m skulle vara tillräckligt. Detta skulle även 

gynna fysträning för andra idrotter såsom handboll, ishockey, fotboll som är beroende av 

snabbhet. I slutet av denna raka skulle det vara bra med en längdhoppsgrop. Då blir rakan 

och längdshoppsansatsen densamma. Dessutom vore det bra med ett medicinbollplank där 

man kan köra denna explosiva träning mot. Detta gynnar även det andra idrotter. Ett gym 

vore också positivt bestående av ett antal skivstänger med vikter. 



 

 

 Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

 

Skriv ner era diskussioner kring behov av idrottshall i Strömsund. Använd gärna 

nedanstående frågor och stolpar

om annat som är viktigt för kommunen att veta i den här frågan.

 

1.1.1.1. BehovBehovBehovBehov    
Vilka behov har ni när det gäller idrottshallens funktion? 

Storlek Läktare

Förråd Kontor

Tidpunkter 
(vardag, kväll, helg) 

Ambitionsnivåer 
(divisioner, mm)

 

2.2.2.2. Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?
Utan att ange specifik förening, vilka idrotters behov ska prioriteras med tanke på:

Antal 
utövare 

Fördelning 
pojkar/flickor

 

3.3.3.3. TillgänglighetTillgänglighetTillgänglighetTillgänglighet    
Vilka är behoven när det gäller tillgänglighet?

 

Avstånd till 
centrum 

Parkeringar

Annat?  

 

Skriv ner era diskussioner på separat papper, gärna utförligt. Var också beredd att 

presentera en kort sammanfattning i slutet av kvällen.

Behöver ni hjälp? Är något oklart? Ropa på Camilla, Anders eller Gudrun 

bord! 

Tack för att ni deltar, era åsikter är värdefulla!
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Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Skriv ner era diskussioner kring behov av idrottshall i Strömsund. Använd gärna 

och stolpar som utgångspunkt men det går förstås bra att skriva även 

om annat som är viktigt för kommunen att veta i den här frågan. 

Vilka behov har ni när det gäller idrottshallens funktion?  

Läktare Cafeteria Omklädningsrum

Kontor Tävlingsmöjligheter  

Ambitionsnivåer 
(divisioner, mm) 

Nyttjande av gamla 
hallen 

Annat?

Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?Vems behov ska styra?    
Utan att ange specifik förening, vilka idrotters behov ska prioriteras med tanke på:

Fördelning 
pojkar/flickor 

Åldersfördelning ”Demokratifaktorn” 
(hyr dyr är idrotten, 

hur tillgänglig är den 

för alla, mm) 

Vilka är behoven när det gäller tillgänglighet? 

Parkeringar Möjlighet att 
cykla/gå 

Tidpunkt för 
när hallen kan 
vara klar (nu 

eller kan ni 

vänta?) 

  

Skriv ner era diskussioner på separat papper, gärna utförligt. Var också beredd att 

presentera en kort sammanfattning i slutet av kvällen. 

Behöver ni hjälp? Är något oklart? Ropa på Camilla, Anders eller Gudrun så kommer vi till ert 

Tack för att ni deltar, era åsikter är värdefulla! 
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Skriv ner era diskussioner kring behov av idrottshall i Strömsund. Använd gärna 

bra att skriva även 

Omklädningsrum 

 

Annat? 

Utan att ange specifik förening, vilka idrotters behov ska prioriteras med tanke på: 

”Demokratifaktorn” 
(hyr dyr är idrotten, 

hur tillgänglig är den 

 

Annat? 

när hallen kan 
Funktionshinder 

 

Skriv ner era diskussioner på separat papper, gärna utförligt. Var också beredd att 

så kommer vi till ert 


