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Dialogforum Hallunda-Norsborg- om Brunna IP och
Maxihallen
Dag och tid

Onsdag 4 maj kl. 19

Plats

Botkyrkahallen

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Isak Betsimon (MP), ordförande i dialogforum
Maria Gawell Skog (S), vice
ordförande
Emanuel Kslazkiewicz (S)
Ranjith Sivanesan (S)
Willy Viitala (M)
Daulat Ramtri (M)
Laura Purdy (V)
Martin Hall (FP)
Aslan Izgi (KD)

Ej närvarande

Boende
17 boende, 3 kvinnor och 14 män
Övriga
Mattias Gökinan (S), ordförande i
kultur- och fritidsnämnden
Roger Vintemar, verksamhetschef
på kultur- och fritidsförvaltningen
Ronnie Dahl, områdesutvecklare
Josefin Adolfsson, kommunikatör
Johanna Elgström, arkitekt Funkia
Jimmy Norman, arkitekt Funkia

Kent Dahlström (BP)

Årets andra dialogforum i Hallunda-Norsborg handlade om utveckling av
Brunna IP och Maxihallen. Isak Betsimon, ordförande i dialogforum, hälsade
alla välkomna. Representanter från flera av de föreningar som idag använder
Brunna IP och Maxihallen var på plats. Med på mötet var också Mattias Gökinan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Upprustning av Brunna IP och Maxihallen
Mattias berättade att det finns fyra arenor i Botkyrka: Brunna IP, Storvreten,
Tumba och Brantbrink. Näst på tur för upprustning står Brunna IP. Vad man
ska koncentrera sig på och hur Brunna IP ska se ut vill kommunen bestämma
i dialog med boende i Hallunda-Norsborg och föreningar som använder området.
Mattias berättade att det kommer flera tillfällen att vara med och påverka efter dagens dialogforum.
Roger Vintemar från kultur- och fritidsförvaltningen berättade att förvaltningen i höstas fick ett uppdrag från kultur- och fritidsnämnden att göra en
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förstudie över hur Brunna IP ska utvecklas. Brunna IP är ett typiskt 70-tals
projekt, berättade Roger. Det saknas ett helhetstänk kring området. Kommunen ska nu titta på hur det ska bli ett öppet, inbjudande område för alla och en
tillväxtmotor för idrott och hälsa.
Mattias berättade också att kommunen ska se över antalet ishallar. Behovet
av idrotter ändras över tid. Maxihallen är den ishall som har minst beläggning
i kommunen. Hallen är också i mycket dåligt skick och kostnader för upprustning måste vägas mot det låga utnyttjandet av hallen, berättade Mattias.
Fotboll är en större idrott i norra Botkyrka och det finns en stor efterfrågan på
möjligheter att spela även vintertid.
Förändringen sker i dialog med Norsborgs IF som äger taket på hallen och
som kommunen har avtal med fram till år 2018.
Läktare med tak
Flera representanter från Arameisk-Syrianska föreningen sa att det behövs
läktare med tak på Brunna IP. Laget förlorar publikstöd på grund av det saknas tak idag, vilket påverkar resultaten negativt, menade man. Flera besökare
sa också att kommunen vetat om behovet under lång tid men inte gjort något
åt det. En boende menade att det känns som om kommunen motverkar satsningar på elitidrott. Han sa att laget skäms för arenan när de spelar sina hemmamatcher.
Mattias svarade att det är bra att kommunen får tydliga signaler från föreningarna. Dessa tas med i den fortsatta planeringen.
Mattias sa också att kommunen hittills haft störst fokus på bredden i idrottslivet. Botkyrka har inte satsat lika mycket på elitidrott som till exempel Södertälje, sa han.
Säkerhet
En representant från Arameisk-Syrianska föreningen påtalade vikten av att
satsa på säkerhet i samband med fotbollsmatcherna på Brunna. Idag är domaren tvungen att gå genom publiken för att komma till omklädningsrummet.
Det håller inte måttet för säkerhet, menade han.
Friidrott
Flera besökare tyckte att det var för stort fokus på fotboll i planeringen. Det
finns många andra idrotter som lyfter en arena som Brunna IP och som behövs i området och Botkyrka som helhet, menade de. Flera nämnde friidrotten. I dagsläget kan vi inte arrangera riktiga tävlingar eftersom arenan inte
håller måttet, menade man. Duktiga barn och ungdomar i Botkyrka tvingas
lämna kommunen för att träna någon annan stans.
En annan besökare sa att det känns konstigt att satsa på en inomhushall för
fotboll när friidrotten inte har möjligheter att träna inomhus i Botkyrka.. Hon
sa också att Brunna IP inte är en bra arena för friidrott. Tar upprustningen av
Brunna bort möjligheterna att få en ordentlig friidrottsarena, undrade hon?
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Mattias svarade att det inte är så. Det finns också en plan för att rusta upp
Haga i Uttran som är en bättre arena för friidrott.
Cricket
En besökare sa att cricket är en stor sport i Botkyrka. Många unga är intresserade av sporten, men Botkyrka har så dåliga cricketplaner.
Isverksamheten i Maxihallen
Flera besökare tyckte att det är fel av kommunen att lägga ner isverksamheten i Maxihallen. Det är viktigt för hela norra Botkyrka, menade man och
hänvisade till att allmänhetens tider i hallen är välbesökta.
En besökare påtalade att hockey är en stor sport och bra ishallar kan göra att
människor väljer att flytta till eller stanna kvar i Botkyrka.
En besökare sa också att kommunen medvetet försvårat för hockeyverksamheten i Maxihallen, vilket gör att många flyttat till andra klubbar. Osäkerhet
och dålig planering har gjort det omöjligt för ledarna att planera och rekrytera
nya intresserade. Det har funnits ett rykte om nedläggning länge, vilket
skrämt bort många ungdomar som har gått till andra lag. Statistiken är orättvis, menade man.
En besökare undrade om det verkligen är möjligt att spela fotboll i Maxihallen där takhöjden bara är fyra meter.
En besökare berättade att det har varit svårt att få istider i Maxihallen.
Mattias svarade att Maxihallens framtid är en fråga som han tar på största allvar. Siffrorna på användande av Maxihallen går ner för varje år. Hallen nyttjas idag till mindre än 40 procent. Föreningarna i Botkyrka står för endast 10
procent av denna tid. Däremot finns ett ökat intresse för fotboll och att spela
på konstgräs även vintertid. Mattias berättade att konstgräs är attraktivt i hela
Stockholmsregionen.
Flera boende undrade över skolornas möjlighet att låta eleverna lära sig åka
skridskor. Mattias svarade att kommunen kommer att spola is utomhus. En
konstfrusen plan utomhus kostar bara 1/9 av priset mot en plan inomhus.
Behov av fler fotbollsplaner
En besökare berättade att det är väldigt svårt att hitta träningstider vintertid
för fotbollslagen i Hallunda-Norsborg. Barn- och ungdomar får åka till Tullinge och Tumba för att träna, ofta på sena tider. Därför är det bra om det blir
konstgräs i Maxihallen.
Mattias berättade att det finns ett roterande schema i kommunen där föreningar delar på träningstiderna. I år är det lagen i Hallunda-Norsborg som får
träna i annan kommundel.
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Maria Gawell-Skoog berättade att det är svårt för tjejlagen att få tider på
Brunna IP och att det är något man måste tänka till kring. En besökare sa att
det också gäller för spontanidrotten.
Brunna IP som helhet
En representant från Norsborgs IF betonade vikten av att försöka titta på
Brunna IP som helhet, så att inte alla föreningar slåss för sig.
Information om mötet och upprustningen av Brunna IP
En besökare tyckte att informationen om dagens dialogforum varit dålig. Ni
borde satsa på att göra en stor informationssatsning inför ett sånt här viktigt
möte, sa hon. Marknadsför det som kommer hända och vilka möjligheter till
påverkan man som boende har, menade hon.
Avslutning
Isak tackade för ett bra samtal och avslutade mötet. Minnesanteckningarna
skickas till kultur- och fritidsnämnden. Nästa dialogforum i HallundaNorsborg är den 12 september.
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