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Kultur- och fritidsnämnden 2012-08-29

Issäsong 2012-2013
Ärendet
Utbildnings- och kulturkontoret informerar om förslag till öppethållande för
issäsongen 2012-2013. Tjänsteutlåtande daterat 2012-08-09 föreligger.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att
# fastställa för- normal- och eftersäsong enligt framlagt förslag.
# fastställa allmänhetens tider enligt framlagt förslag.
# föreningarna ansvarar för att ishallarnas avfuktningskapacitet är tillräcklig.
Om relativa fuktigheten överstiger 75 % har förvaltningen möjlighet att avbryta driften av ishallen.

Bakgrund

Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
Issäsongen är uppdelad i tre olika faser, för-, normal- och eftersäsong.
Kommunen tillhandahåller mot ordinarie föreningshyra istider under normalsäsongen. Is under för- och eftersäsong köper berörda föreningar av
kommunen. Det är framförallt i ishallarna som det är aktuellt att köpa is
under för- och eftersäsong. Föreningarna ansvarar för att ishallarnas avfuktningskapacitet är tillräcklig. Överstiger luftfuktigheten 75 % har förvaltningen möjlighet att avbryta driften av ishallen.
Försäsong (föreningarna köper tid av kommunen)
Försäsongen avser i huvudsak ishallarna på Enebybergs IP och Stockhagen.
På Stockhagens IP startade försäsongen den 2:a augusti, och på Enebybergs
IP startar försäsongen den 3:e september. Kostnaden för att ha is under försäsongen är enligt förvaltningens beräkningar ca 44 000 kronor per vecka
vilket faktureras föreningarna. Föreningen disponerar då tider motsvarande
de tider man har under normalsäsong. Övrig tid disponerar utbildnings- och
kulturkontoret för uthyrning i den mån det är praktiskt möjligt
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Normalsäsong (föreningarna betalar ordinarie föreningstaxa)
15 oktober 2012

Säsongen startar i ishallarna.

5 November 2012

Säsongen startar på utomhusbanorna vid Stockhagen och Danderydsvallen.
Danderydsvallens lilla bana dröjer
ytterligare någon månad beroende på vädret.

10 mars 2013

Normalsäsongen upphör på samtliga banor.

Under normalsäsongen disponeras följande tider för allmänhetens åkning;
Stockhagen
ishallen
utebanan

lördag och söndag
lördag och söndag

11.00 – 13.30 klubbor
12.00 – 14.30 ej klubbor

Enebybergs IP
Ishallen

lördag och söndag
lördag och söndag

13.00 – 14.15 ej klubbor
14.15 – 15.30 klubbor

Danderydsvallen
IshockeyBanan

lördag
söndag
tisdag
Lilla banan måndag - torsdag
fredag
lördag
söndag

12.00 – 18.00 klubbor
12.00 – 15.30 klubbor
16.00 – 19.30 klubbor
09.00 – 21.00 ej klubbor
09.00 - 19.00 ej klubbor
11.00 – 16.00 ej klubbor
11.00 – 19.00 ej klubbor

På grund av tävlingar och turneringar kan under säsongen vissa förändringar
bli aktuella. Allmänhetens tider i är identiska med föregående säsong.
Eftersäsong från och med 2013-03-11 (föreningarna köper tid av kommunen)
Eftersäsongens längd är beroende av dels föreningarnas önskemål dels förvaltningens möjligheter att tillmötesgå önskemålen. Kostnaden för eftersäsong offereras föreningarna.
Förvaltningschef
Bilaga:
Exp: Berörda föreningar

Fritidschef

