Workshop Hummelsta, 17 februari 2015
Närvarande: 6 personer

Upplägg
Mötet inleddes med en presentation.
Sedan diskuterades i grupperna, om 3, vad som de tyckte kan vara bra med ett idrottspolitiskt
program som de presenterade för övriga.
I nästa diskussion delades de i 2 grupper och skulle fundera över vilka faktorer som kan ha orsakat
det negativa klimat som upplevs inom föreningslivet i Fjärdhundra just nu. Resultaten skrevs ner i
punktform som presenterades för den andra gruppen. De fick sedan i uppgift att komma på hur den
andra gruppens problem skulle kunna lösas och undvikas de kommande 10 åren.
Som avslutning fick deltagarna 2 och 2 diskutera och välja ut vilka 3 punkter de anser är viktigast från
de kärnfrågor som tagits fram i workshops och intervjuer med kommunens tjänstemän.

Sammanställning av åsikter, tankar och synpunkter som kom fram.














Generellt positivt med det utbudet som finns i Hummelsta: Borgvallen, klättervägg, eljusspår,
hallar, Åsunda-andan. Det finns mycket positivt att utgå ifrån för att möta upp framtida
utmaningar.
Borgvallen, underhåll av fastigheter (mest omklädningsrummen), måste bli bättre. Läktare
skulle behövas.
Involvera pensionärer, nyanlända, integrera
o Idrott ger vänner och mer energi i Hummelsta
Bättre dialog med kommunen – boka hallar, fördelning av tider,
o Inte bra när bristen på hallar i stan gör att vi får sämre tider i kransorten. Däremot
bra att man ska bygga nytt och
Lekparker, pulkabacke, vinterlek
Samverkan mellan föreningsliv, kyrkan, skolan osv. kan bli bättre
Vi kan bygga/renovera… men får vi? Hur kan vi lösa det… kan fastighetsägarna ingå
föreningsdriftskontrakt? Funkar det i längden?
En generationsväxling på gång.
Trafiksäkerheten i samhället behöver bli bättre, bla gatubelysningen. Skolskjutsen
Önskas en skejtpark, rink, spontanidrottsytor
o Kanske kan ett samverkansprojekt vara att bygga en konstgräsyta med en minisarg
runt som kan spolas på vintern.



Övrig information:
Ett bra möte. Toppen att få input från en engagerad idrottslärare.

