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KFN 2010/

Idrottshall Brageskolan, Enebyberg – Behovsutredning
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2009-11-30, § 156 uppdragit till tekniska nämnden
att utreda behovet av en fullvärdig idrottshall vid Brageskolan. Uppdraget
skall redovisas för kommunstyrelsen senast vid årsskiftet 2010/2011.
Resultatenheten Enebyberg består av Brageskolan, Hagaskolan och Enebyskolan. De kommande åren kommer elevantalet vid resultatenheten att totalt
sett öka med ca 90-100 elever. Redan inför höstterminen 2010 kommer nuvarande idrottshall att vara för liten och inför 2011 blir det ytterligare elevgrupper som saknar idrottshall. För att undersöka möjligheterna till utbyggnad gjordes under hösten 2008 en besiktning av idrottshallen. Kostnadsbesparingen mot att bygga en helt ny hall bedömdes som förhållandevis begränsad med tanke på de anpassningskostnader som befintlig hall krävde.
Förvaltningen synpunkter
Föreningslivet i Danderyd avseende aktivitetsgrad kan skryta med att tillhöra bland det främsta i landet. Utomhusidrotterna har goda förutsättningar för
att bedriva en bra och omfattande verksamhet. För inomhusidrotterna är
tyvärr situationen inte lika positiv utan här saknar föreningslivet framförallt
tillgång till tider i fullstor hall. Idag finns endast tre fullstora hallar (min 20
gånger 40 meter) som utnyttjas maximalt av föreningslivet under kvällar
och helger. Som exempel kan nämnas att Lidingö har sju fullstora hallar,
Vallentuna sex, Täby fjorton, Sollentuna nio.
För närvarande projekteras för en fullstor hall vid Mörbyskolan vilket givetvis förbättrar situationen för inomhusidrotterna men med ytterligare en fullstor hall skulle förutsättningarna bli markant mycket bättre och föreningarna
skulle då ges möjlighet att utöka sin verksamhet vilket det i dagsläget inte
finns utrymme för.
Förvaltningen ser fram emot en ny idrottshall i Enebyberg och anser då att
man definitivt bör bygga den för att tillgodose samtliga inomhusidrotters
behov vilket innebär en idrottshall med måtten 22 gånger 44 meter.
Även produktionsstyrelsen arbetar fram en behovsutredning avseende deras
verksamheters behov av större idrottshall vid Brageskolan.
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Beslutsförslag
Förvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden överlämnar behovsutredning 2010-04-19 gällande ny idrottshall vid Brageskolan, Enebyberg, till
tekniska nämnden
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