STIFTELSEN BOO KFUM SPORTHALL och BOO KFUM IDROTTSAVDELNING
Till ledamöter i Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott samt berörda tjänstemän

Kommentarer till Nacka kommuns tjänsteskrivelse Myrsjö Sportcentrum och Startpromemoria Myrsjö Sportcentrum
(Dnr KFKS 2017/285)

Boo KFUM, som bedrivit verksamhet i Boo sedan 1950 och i egen Rackethall sedan 1980
menar att
-

genom att föreningen äger sin hall motiveras medlemmarna till engagemang samt möjliggör långsiktighet

-

ur ett verksamhetsperspektiv är hallen inte i dåligt skick och behöver inte ersättas. Rackethallen är väl
underhållen och en av Stockholms största/bästa hallar för bordtennis, 25 bord. Hallens 2 fullvärdiga
tennisbanor är fullt utnyttjade och det finns en lång kö för att få spela tennis på hallens banor.

-

rackethallens yttre kan uppdateras/förändras genom fasadändring, färg, ljus och utsmyckning så att den passar
in bland de nya byggnaderna

-

i ett så pass stort område som nu planeras för finns det gott om plats för att sammanbinda en simhall med en
ishall utan att behöva göra det just där rackethallen ligger

-

rackethallen fyller sin funktion och finansieras till största delen av föreningens medlemmar. En rivning innebär
en stor och onödig kapitalförstöring. Finns extra pengar hos kommunen så låt oss behålla vår hall och bygg
istället fler idrottshallar. Det råder idag stor hallbrist för kommunens idrottsklubbar och antalet barn/ungdomar
ökar i snabb takt

-

all ev. vinst går tillbaka till föreningen och medlemmarna beslutar om användningen genom demokratiska
beslut på årsmöten. En ständig effektivisering av verksamheten krävs så att både verksamhet och ekonomi går
ihop.

Boo KFUM önskar att
- kommunens vidare utredning lägger fast Rackethallens nuvarande placering som man gjort med fotbollsplan,
skateboardrink och förskolan.
Detta är väsentligt för Boo KFUM: s långsiktiga idrotts- och motionsverksamhet med tillhörande investeringar,
anställningar samt för medlemmarnas vardagsplanering.

Boo KFUM
Boo KFUM bedriver verksamhet i 2 idrottsbyggnader som ägs av Stiftelsen Boo KFUM Sporthall. Den ena byggnaden
2 268 kvm, har plåtfasad och innehåller verksamheterna bordtennis 25 bord, badminton 10 banor som kan konverteras
till 2 tennisbanor, multiidrott, judosal samt administrativa ytor som café, shop, omklädnings-, konferensrum och
arbetsrum. Den andra byggnaden, 1 124 kvm, är en isolerad tälthall innehållande 2 tennisbanor med hard-court
beläggning. Byggnaderna förbinds genom en gång.
Ekonomin är i balans men behöver ständigt ses över då de olika sektionerna kontinuerligt vill öka sin verksamhets
kvalitet. Vi söker olika idrottspartners som Spårvägens bordtennis och Gustavsbergs tennis- och badmintonföreningar
för att effektivisera och utveckla vår verksamhet. Vi driver Mjölkuddens utetennisbana genom avtal med kommunen
och investerar årligen 20 000 kronor för att banan ska vara bra. Vi är intresserade av att utöka med en utebana till vilket
har meddelats kommunen.
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För idrotts- och motionsverksamheten är det en stor tillgång att ha en föreningsägd anläggning. Genom åren har många
olika initiativ tagits och nya verksamheter startats med racketidrotterna badminton, bordtennis och tennis som
kärnverksamhet. Hela denna sommar kommer öppna veckoläger i trampolinhoppning att finnas – en ny aktivitet som är
populär och som många vill prova.
Vi har just blivit godkända för Nacka kommuns kvalitetsmärke Utmärkt Förening. Föreningen verkar för transparens
och stadgar, protokoll, policys mm finns på vår hemsida, öppen för alla att läsa, www.bookfum.se
Under våren 2017 deltar 1 696 personer varav 594 kvinnor (35 %) i våra olika verksamheter. (mer statistik finns i
slutet av skrivelsen).
Kommunens tekniske utredare har på ett tidigt stadium fört fram två synpunkter, rackethallens tekniska kvalitet samt
rackethallens gestaltning.
Kvalitet
I rubricerade dokument kan man läsa ” En befintlig rackethall finns i Myrsjö idag, anläggningen är i dåligt skick och är
i stort behov av att ersättas” (sid 3 sista stycket startPM och sid 2 stycket 3 i tjänsteskrivelsen).
Rackethallen byggdes 1980 och har byggts på sätt som gällde då. Det är riktigt att man skulle bygga annorlunda idag.
Men inte ska man döma ut byggnader som bara har drygt 30 på nacken som gjorts i tjänsteskrivelsen. 1 000 tals
ungdomar och vuxna idrottar och motionerar regelbundet varje år sedan 1980 i Rackethallen. För verksamheten är
således Rackethallen inte i dåligt skick och behöver inte ersättas.
Varje år gås Rackethallen igenom och nya behov analyseras. Dels så genomförs sedvanligt underhåll, dels så investeras
i behov som uppkommit. Sett över tiden har föreningens medlemmar investerat ungefär en miljon kronor årligen i
förbättringar och underhåll. På de senaste tre åren kan särskilt noteras följande:
Bordtennisdelen

Nya innerväggar – 20 tal frivilliga med arbetspass 2 lördagar och söndagar
Nytt golv 350 000 kronor
Ny belysning, lågenergi 135 000 kronor

Hallen

Värme/Ventilation 600 000 kronor
VA-utrustning 90 000 kronor
Utrymningsdörrar/entréparti 75 000 kronor
Omklädningsrum/Duschar 225 000 Kronor

På tur står en renovering av golvet i stora hallen, utredning kring inköp av teleskopläktare samt allmän uppfräschning
(målning). De ovan beskrivna åtgärderna har/ska Boo KFUM och dess stiftelse bekosta(t).
Glädjande kan nämnas att Nordic Table Tennis går just nu ut med en annons som gäller den 29-30 april 2017 med
betyget Stockholms bästa träningshall. Omdömet stöds av Stockholms Bordtennisförbund

Gestaltning
Då Rackethallen byggdes 1980 bestod hela omgivningen av skog. Hallens gestaltning diskuterades då inte speciellt. Nu
då området ska bebyggas är det troligt att hallens utseende inte lever upp till hur vi idag vill att den ska se ut.
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Vad rör den större hallen med plåtfasad kan mycket görs med t ex. ny fasad utanpå plåten, belysning, färg och
utsmyckning så att hallen bättre smälter in i sin nya omgivning.
Rörande tennistältet så har vi en lång kö till våra tennisbanor och när kommunen nu ser över områdets utnyttjande
skulle vi vilja att man upplåter mark så att vi kan bygga ytterligare två tennisbanor. Det är en fördel men inte ett krav att
de ligger i direkt anslutning till befintligt tennistält.
Styrelserna för Stiftelsen Boo KFUM Sporthall och Boo KFUM Idrottsavdelning

Hans Lenkert
Hans Lenkert
ordförande
Hans@Lenkert.se
073-600 5153

Mer detaljerad statistik
(K=kvinnor).
badminton

< 6 år

7-20 år

21-25 år

26 > år

0 st

94 st, K=43 %

0 st

18 st, K=11 %

bordtennis

2 st, K=50 %

428 st, K=16 %

9 st, K=67 %

120 st, K= 30 %

tennis

51 st, K=29 %

518 st, K=40 %

10 st, K=30 %

351 st, K=53 %

innebandy

0 st,

11 stK=27 %

19 st K=32 %

65 st, K=32 %

Alla

53 st, K=31 %

1051 st, K=30 %

38 st, K=40 %

554 st, K=44 %

Badminton
KÖN

KVINNOR

MÄN

ÅLDERSINTERVALL 0-6 7-12 13-20 21-40 41Aktiva medlemmar

12

28

0

2

0-6 7-12 13-20 21-40 410

21

33

1 15

Bordtennis
KÖN
KVINNOR
ÅLDERSINTERVALL 0-6 7-12 13-20 21-40 41Aktiva medlemmar

1

50

19

10 32

MÄN
0-6 7-12 13-20 21-40 411 299

60

15 72

3

STIFTELSEN BOO KFUM SPORTHALL och BOO KFUM IDROTTSAVDELNING

Tennis
KÖN

KVINNOR

MÄN

ÅLDERSINTERVALL 0-6 7-12 13-20 21-40 41Aktiva medlemmar

15 111

95

40 149

0-6 7-12 13-20 21-40 4136 191

121

29 143

Innebandy spelas i annan lokal pga. krav på större yta
KÖN
ÅLDERSINTERVALL
Aktiva medlemmar

KVINNOR
06
0

712
2

1320
1

MÄN

2140

41-

06

17 10

0

712
2

1320
6

2140

41-

39 18

till det kommer 125 personer, skolor eller organisationer som privat hyr banor.
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