Motion från Socialdemokraterna i Danderyd.

Bygg en fotbollshall till kommunens ungdomar och fotbollsföreningar.
Den största idrotten i Danderyd är fotboll. Fem föreningar i kommunen erbjuder barn,
ungdomar och vuxna fotbollsträning och ett aktivt föreningsliv där man får del både av
kamratskap och sunda värderingar. Plus åtskilliga timmar med fotboll.
Fler än 2500 ungdomar spelar fotboll i kommunen. Det är en hög siffra även i nationell
jämförelse. En stor del av aktiva fotbollsspelare är flickor.
För att erbjuda alla intresserade barn och ungdomar att utveckla sitt intresse för fotboll,
träning och gemenskap så har föreningarna tvingats bekosta de förutsättningar som krävs
för fotbollsspel i form av planer och utrymmen för omklädning.
På Danderyds gymnasium bedriver man NIU-utbildning i fotboll. Ett 50-tal ungdomar tränar
fotboll tre gånger i veckan som en del i skolans program. Under vintertid blir träningen ofta
inställd eftersom kylan gör det omöjligt att träna utomhus.
Den s k RM Hallen vid Danderyds gymnasium är ett föreningsgemensamt projekt. Hallen
byggdes för 10 år sedan för att ge bättre förutsättningar för fotbollsträning under höst-och
vintertid. Idag är hallen omodern och sliten efter hårt utnyttjande och bristande underhåll.
Hallen står öppen dygnet runt eftersom låsanordningen aldrig fungerat. Det har välkomnat
ungdomar som praktiserat sina talanger för graffitti.
Konstgräset är efter 10 år i behov av byte. Inomhusmiljön är inte lämplig för barn och
ungdomar eftersom hallen saknar uppvärmning. Fukt och kyla gör klimatet i hallen olämpligt
för träning. I angränsande kommuner har man uppfört eller planerar att uppföra hallar för
fotbollsspel
.
Socialdemokraterna i Danderyd vill ge barn och ungdomar de förutsättningar som krävs för
att utveckla sina intressen oavsett om det gäller idrott, musik, teater eller andra aktiviteter.
För fotbollsintresserade ungdomar är bättre lokalförhållanden under den kalla årstiden ett
akut behov.

Socialdemokraterna i Danderyd yrkar:
att Danderyds kommun uppför en fotbollshall vid Danderyds Gymnasium som ersätter RM
Hallen. Den nya hallen skall vara av permanent karaktär med värme och utrymmen för
omklädning
Kostnaden skall Danderyds kommun ansvara för. Bokningar av hallen sker centralt och
fördelas av kommunens fritidskontor.
Danderyd den 25 februari 2018
Karsten Inde

