
Medborgarförslag 

 

Hej 

Vi i Sikeå SK Handboll har några frågor och funderingar gällande Halltider, hallhyror och övriga frågor 
som vi skulle vilja ta upp och att kommunen tittar lite närmare på! 

Halltider 

Vi skulle vilja få mer klartecken från kommunen när det gäller halltider och fördelningen av tiderna. 
Sommaridrott kontra vinteridrott och seriespel kontra inte seriespel! Har man riktlinjer från 
kommunen vad som ska gå före, hur man prioriterar? Får alla som önskar tider oavsett klubb, lag, 
antal m,m? Följer man upp klubbarnas träningar att man verkligen använder hallen att den inte står 
tom, att man meddelar att man folk på träningar så man inte bara är 7-8 st som använder en hel hall 
utan då kanske det är bättre att samträna med något annat lag eller träna på Tundals som ett 
exempel. Försöka få mer belägg på Martinssons- & Ostkusthallen genom att lägga mer träningar där. 
Sikeå har tränat 2 år i Ostkusthallen just för att det inte finns tider på Jenningshallen. Ett förslag att 
man kanske rullar runt att man kör 2-3 års cyklar att Sikeå kör 2 år med några tider i Bygdeå/Ånäset 
sen kör RIK 2 år med tider i Ånäset och sen Åkullsjön 2 så rullar man runt så o.s.v. 

Sen tycker jag att man ska lyfta frågan om att få använda klister i Martinssons- & Ostkusthallen för 
idag kan bara Senior och Ung. 16 lagen få träna på Jennings just p.g.a klisteranvändning. 

Hallhyror 

Sikeå vill kommunen verkligen ser över hallhyrorna för klubbarna. Ett förslag som även det har 
skickats in ett medborgarförslag är att stryka hallhyrorna för klubbarna och så stryker man även det 
kommunala LOK-stöden. Det görs idag av vissa kommuner just p.g.a man tycker att klubbarna gör ett 
sådant bra och viktigt arbete med att sysselsätta ungdomar att dom rör på sig och som är väldigt 
viktigt för kommunerna och samhället i stort men även för då har inte kidsen tid med dumheter på 
samhället som förstörelse och droger och andra dumheter! 

Sikeå SK använder hallarna väldigt mycket för att vi måste för att kunna bedriva vår sport så därför 
känns det fel att betala dyra hallkostnader och man får tillbaka ca. en tiondel i stöd från kommunen 
som inte i närheten täcker hallkostnaderna. Det måste ju vara bra för kommunen att klubben har 
många lag och tider som Sikeå har det är ju ett tecken på att men sysselsätter många ungdomar i 
rörelse och det måste kommunen vara väldigt glad och tacksam över. Så därför känns det konstigt 
och fel att kommen ska ”tjäna” på klubbar som helt jobbar ideellt. Sen att kommunen hotar klubben 
med inkasso för att man är sen med betalning med hallhyror kan jag inte på fullaste allvar förstå hur 
man kan göra och tänker. Det är ju verkligen att sparka undan fötterna och inte visa någon som helst 
uppskattning för klubben och dess arbete med allt slit och uppoffring klubben gör för alla ungdomar 
och kommunen. Man får känslan att ungdomarna inte är så viktigt för kommunen när man uppträder 
så utan att pengen är viktigare än ungen!  

Vi som många andra klubbar har det tufft ekonomiskt och skulle man kunna ta bort en sådan kostnad 
så skulle klubben kunna sänka spelaravgift och då skulle ev. säker några fler kunna spela för idag vet 
vi att vissa inte spelar just p.g.a det kostar. Man skulle kunna lägga pengar på cuper, resor, tränings t-
shirt bara för att nämna några förslag. 



Fakturan för våren på hallhyran för Sikeå behöver ses över för den kan inte stämma. Vi har aldrig haft 
en sådan hög faktura inte ens på hösten och då tränas det ändå mycket mer än det görs under våren 
för att höstsäsongen är betydligt längre än vårsäsongen. 

Andra förslag/begov 

Nya mål till Jenningshallen. Dom mål som finns nu är stolparna helt sönderskjutna efter många år. 
Alu mål kanske skulle vara något? Frågan har tagits upp med kommunen tidigare gällande nya mål 
men det har inte hänt något. 

Nya målnät till målen i Tundals. Idag saknar ett mål helt nät och när det är tegelvägg där så kommer 
bollen tillbaka som en kanonkula. Ett förslag att man skulle kunna sätta upp nån typ av presenning 
bakom målen så att bollarna inte flyger iväg all världens väg. 

Bättre städning på Tundals det är alltid väldigt halt där. 

Skiljeväggen på Jenningshallen har gått sönder på ena sidan och hänger så det ser inte så bra ut och 
kommer det släppa mer? 

Se över golv och läktare på Jenningshallen. Börjar bli väldigt slitet efter många års användande.  

Stora fotbollsmålen behöver nån typ av hjul eller ”mjuktassar” så man inte skadar golvet när man 
behöver flytta dom. 

Förråds dörrarna på Jenningshallen behöver ses över. Dom går inte öppna och stänga helt hundra 
och det p.g.a när dom kör städmaskinen så kör dom in i väggen så skadas skjutdörrarna till förråden. 

Sen till sist vill jag få ut hur mycket kommunen fakturerar alla föreningarna i kommunen och vad hur 
mycket man betalar ut till alla föreningar dom senaste 20 åren år för år. Det ska väl gå kolla upp 
ganska enkelt och det är offentliga handlingar? 

 

Magnus Lindberg och Sara Sundström 


