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l .f 1Jag godkänner att de uppgifter som jag har
angivit publiceras i kallelse och protokoll på
Härnösands kommuns hemsida i samband
med att förslaget behandlas.
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Ny sporthall i Härnösand

Medborgarförslag
Nu kommer hösten och med det start för inomhussäsongen vad gäller idrotter.
Ett stort problem i Härnösand är att det finns för få inomhushallar. Detta medför få tider att fördela till
de klubbar som bedriver inomhusidrott, som handboll, innebandy, basket, gymnastik och badminton
bl a. Även fotbollen vill ju bedriva träning inomhus på vintertid.
Då jag själv är aktiv inom handbollen så kan jag tala för de problem som uppstår där och det är dels
att det blir för få träningstillfällen,för lite träningstid samt att man får träna i hallar som inte uppfyller
måtten för handbollsplaner och det går inte att bedriva matchlik träning. Det innebär även relativt
sena kvällsträningar för ungdomarna. Faktorer som kan leda till att man tappar lusten och slutar med
sitt idrottande.
De hallar som tidigare byggts i kommunen på senare tid (tex Geresta-och Solenskolan) har tyvärr
inte byggts med fullstora mått, men är de alternativ som finns och som tilldelas lagen. Det finns idag
bara en hall som uppfyller måtten och det är Öbackahallen.
Mitt förslag är att man bygger en ny sporthall på ytan mellan f d Kastellskolan och nya Hedda
Wisingskolan. Riv den gamla idrottshallen så finns det plats för både hall och parkering.
Hallen kan då dessutom nyttjas under dagtid av både Kastell- och Hedda Wisingskolan.
Det bästa vore naturligtvis en dubbelhall med två planer med läktare och omklädningsrum med
duschmöjligheter.
Med en ny sporthall skulle Härnösand också kunna anordna olika turneringar inom olika idrotter som
idag inte är möjligt p g a ovanstående problem. Barn och ungdomar (och även vuxna) skulle också
få mer möjlighet att utöva sina idrotter och en få betydelsefull fritid, vilket i sin tur även leder till ökat
välmående en hälsosam livsstil. Förbättrade träningsmöjligheter kan naturligtvis även leda
framgångar inom idrotten som i sin tur kopplas till positiv PR för kommunen.
Nu har curligen, fotbollen och ridningen fått sitt med nya anläggningar, så nu är det dags att satsa
även på inomhusidrotten. En ny sporthall behövs verkligen i Härnösand!
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