Stockholm 2022-05-18

Skrivelse till Idrottsnämnden ang Eriksdalshallen

Eriksdalshallen - anrik evenemangs arena i Stockholm för en mängd olika idrotter men en hall som
sett bättre dagar.
MEN den är inte för alla idrotter – för innebandy så är golvet för hårt, bollarna studsar på det mest
märkliga sätt – det är säkert perfekt för handboll och futsal men för Innebandy så funkar den inte. Så
vart ska då Innebandyn ta vägen tidigare har vi haft en stor del av föreningens äldre ungdomslag plus
seniorer har spelat i Skanstullshallen – Skanstullshallen ska enligt uppgift nu bli en ren Klisterhall dvs
enbart för handboll. Då finns det inte längre någon hall för Innebandy i Innerstadens södra delar
utan Innebandyn hänvisas till att spela utanför innerstaden.
Sen finns det många problem med Eriksdalshallen:
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Oerhört sliten
Eftersom handbollen är stor i Eriksdalshallen så är det klister överallt – vi pratar
golv, väggar, stolar (för avbytare), korridorer, omklädningsrum, toaletter m.m. Det
är kladdigt och kletigt överallt.
Sekretariatet har sett bättre dagar – stolarna har mer tejp än klädsel.
Golvet är slitet – inte så konstigt med tanke på att det måste saneras varje gång
det har varit handboll och som nämnt ovan väldigt hårt – vilket gör att det inte
lämpar sig för Innebandy.
Plus att det är skitigt – städningen är under all kritik

Vi har haft otaliga möten om problemen med handbollsklistret I Eriksdalshallen – men problemen
kvarstår.
Så varför är det enbart Innebandyn som alltid måste flytta på sig? Varför måste man som barn och
ungdom på Södermalm och medlem i Högalids IF eller annan innebandyförening alltid lämna
stadsdelen för att kunna utöva sin idrott nämligen Innebandy? Vi har inte en chans att konkurrera
med Bolton, Hammarby Handboll om man vill ha nära till sin Idrott och som har sin verksamhet i
Eriksdalshallen (lilla) och i Skanstullshallen. Varför premierar man från Idrottsnämnden vissa idrotter
i innerstaden men inte andra. Enda tiderna vi får som förening på Södermalm är små skolgympasalar
(16x10) i Eriksdalsskolan och Högalidsskolan som absolut fungerar bra som träningskomplement för
mindre grupper men inte för ett helt lag om 15-20 barn och ungdomar.
Sen är ju allt ovan ett tecken på den enorma bristen på idrottshallar generellt i Stockholm men
kanske framförallt är bristen en katastrof i Innerstaden.
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