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Angående den planerade renoveringen av
ishallen Odenrinken i Falköpings
Kommun
Ishallen Odenrinken i Falköping har under många år dragits med undermåligt inomhusklimat
och ishockeyföreningen IFK Falköping IK har jobbat för att få till stånd en renovering för
förbättrat klimat. När de folkvalda politikerna i Falköpings Kommun tog det e�erlängtade
beslutet att skjuta till medel för renovering, var vi i IFK Falköping IK självklart väldigt nöjda. Vi
skulle äntligen få till den renovering som vi jobbat för i mer än 10 års tid! Tyvärr har denna
glädje ersatts med en känsla av extrem frustration då projektet är på väg att kullkasta hela vår
verksamhet.

I denna skrivelse redogör vi kort om vad vi anser har gått fel i projektet, vilka konsekvenser
detta får för det arbete vi gör för ungdomar och folkhälsan i Falköping och en vädjan om hjälp
från politiskt håll då vi nått vägs ände i våra försök att komma framåt med tjänstemännen.

Utredningar kring inomhusklimatet som gjorts vid flera tillfällen visar att klimatet inte är
fullgott och därför skall det till ett nytt klimatskal och förbättrad ventilation, samt även
ytterligare omklädningsrum och tillgänglighetsanpassningar.

E�er ett riktigt tufft år i samband med Covid-19 så har föreningen ha� ett mycket gott samarbete
både inom föreningen och tillsammans med kommunen. Vi har exempelvis arrangerat isdisco
flera gånger samt deltagit i aktiviteter som Jul i Stad, tjejhockeydag etc. Vi påbörjade under förra
säsongen ett utvecklingsprojekt av föreningen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna med
fokus på att bygga den förening som flest trivs i. Vi har slagit rekord i antalet nya barn i vår
hockeyskola som brukar locka cirka 20 barn per säsong, där vi nu har både en tjejgrupp och en
pojkgrupp med totalt sett nästan 70 barn i hockeyskolan varav nästan 25 tjejer (brukar vara 2-4
per säsong). Vi har satsat stort på att inkludera nya medlemmar med annan bakgrund än den vi
brukar se och har gratis lånat ut cirka 60 kompletta utrustningar, helt utan kostnad, vilket
sannolikt gör oss till en av Sveriges absolut billigaste föreningar att börja spela ishockey i.
Rekorden fortsätter med antal deltagare i camper och cuper och det är också roligt att vi
samtidigt har de bästa resultaten i vår seniorverksamhet på över 10 år, med kval till division två
inom räckhåll.

Mitt i detta roliga så har tyvärr detta projekt kring renoveringen urartat till en riktigt tråkig
historia som riskerar att helt omkullkasta mycket av det vi byggt upp. Vi har från dag 1 varit
måna om att inkluderas i hur detta renoveringsprojekt drivs, men har ständigt fått till svar att
vårt deltagande kommer i ett senare skede. I den slutliga plan som vi nu fått ta del av i förra
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veckan, så fick vi veta att vi måste räkna med att byggprojektet inte kommer delas upp i två faser,
utan planen är att stänga Odenrinken under ett års tid - vilket helt omöjliggör
ishockeyverksamhet i Falköping, då det endast finns en isyta (ispist) i hela kommunen.

Att vår isverksamhet skall få fortsätta, är den enskilt viktigaste frågan för oss som förening. Att
detta inte var en del av den upphandling som gjorts är en direkt konsekvens av att vi inte getts
möjlighet att vara delaktiga och påverka projektet, vare sig innan eller e�er upphandling. På vår
återkommande önskan att kommunen inte skall stänga ishallen i 12 månader, får vi till svar att
det inte är möjligt att lägga upp projektet på detta sätt. Men i våra dialoger med andra föreningar
och med Svenska Ishockeyförbundet så är det praxis att dela upp denna typ av projekt i flera
faser och enligt Västra Götalands Ishockeyförbund så kan de inte komma ihåg ett enda projekt
som valt att stänga tillgången till lokalerna under en hel säsong, trots att de har gjort både
motsvarande byggprojekt och även mer omfattande byggnationer. Vi har föreslagit flera sätt att
ändra projektet, men tjänstemännen har helt stängt denna dörr. Vi har även i andra hand
föreslagit tillgång till en temporär isyta under byggtiden, exempelvis på en av fotbollsplanerna
runt ishallen, men även här stänger tjänstemännen dörren med en hänvisning till att de inte kan
acceptera utökningar eller förändringar av uppdraget.

Vi har samtalat med förbundet och föreningar som ha� olika typer av långtida dri�stopp för att
få en inblick i vad de tänkta konsekvenserna kan bli, och det är en dyster bild:

● Räkna med att 40% av medlemmarna slutar i föreningen, och speciellt de grupper som
är underrepresenterade, d v s de yngsta spelarna, flickor och de med utomnordisk
härkomst. Precis de grupper som är svårast att rekrytera och där vi kämpat och lyckats
väldigt väl de två senaste åren.

● Om det helt saknas is i kommunen, så kommer närliggande kommuner försöka hjälpa,
men istider är en bristvara i alla föreningar, och det mest troliga är att spelare istället
byter till en närliggande förening för att dra full nytta av att vara medlem i ett lag och en
förening med tillgång till is, förråd och övriga lokaler.

● Vi kommer få ett stort ekonomiskt tapp. Sponsorer, medlemsintäkter och avgi�er för
camper, vilket är våra största källor till intäkter, kommer rasa. Föreningen har tidigare
varit extremt nära konkurs, men återhämtat sig e�er mycket arbete. I samband med ett
helt år av avbrott så kommer ekonomin bli mycket ansträngd.

● Förutom tappet i medlemmar och ekonomi, så kommer vi tappa mycket kunskap och
viktiga sociala band mellan ledare, spelare, föräldrar och åskådare. Odenrinken är en
social mötesplats och dessa möten är avgörande för att skapa den gemenskap som krävs
för att locka frivilliga till idrotten. Vi har jättestor konkurrens redan idag av datorspel
och YouTube och jobbar målinriktat för att bygga vänskapsband och kamratskap mellan
människor, både vuxna och barn.

Utöver dessa stora konsekvenser för föreningens verksamhet, så finns det ytterligare ett par
aspekter som inte tagits på allvar av förvaltningarna:

● Att investera 36 Mkr i att förbättra ishallen är självklart helt fantastiskt, men att då inte ta
ett steg bakåt och se om vi samtidigt kan möjliggöra förbättringar i hur verksamheten
bedrivs, t ex genom att titta på smidigare passager eller placering av skrymmande
aggregat eller förbereda för framtida åtgärder känns mycket korttänkt. Det fokus som
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ligger på att enbart leverera ett bättre klimat gör att dörren är stängd för åtgärder som
inte behöver kosta ytterligare, utan bara är en förändring av hur vi genomför projektet.
Det finns t ex medel som föreningen kan söka som kan tillkomma projektet, men när
viljan att hitta nya vägar helt verkar saknas, då hjälper det inte att vi erbjuder hjälp på
olika sätt. Dörren är stängd.

● Svenska Ishockeyförbundet har en arbetsgrupp vars enda sy�e är att hjälpa till i
samband med nybyggen och renoveringar av ishallar. Denna grupp har personal som
erbjudit kommunen praktisk hjälp kring hur en upphandling bör göras, vad som är
viktigt när det gäller utformning av lokalen samt mycket konkreta energispartips inom
ramen för Projekt 21 som tagits fram tillsammans med bl a Riksidrottsförbundet.
Trots att vi ly� fram dessa möjligheter vid flertal tillfällen, så visas inget intresse från
kommunens sida kring eventuell justering av projektet, med hänvisning till att det inte
ingår i det ursprungliga direktivet. Att inte ta med konkreta tips som sparar såväl miljö
som dri�skostnader känns även det väldigt kortsiktigt tyvärr.

Som ni säkert förstår, så gör dessa samlade intryck att vi i IFK Falköping IK inte ser fram emot
den planerade renoveringen på det sätt som nu planeras, utan bävar för dess följder som
kommer vara mycket negativa och kännbara i många år framöver. Vi är jätteglada över ett
förbättrat inomhusklimat, men den kostnad som detta innebär för alla barn, unga och frivilliga,
för folkhälsan och för miljön gör att det tyvärr känns som en pyrrhusseger för alla parter.

Vi ber er nu därför  om hjälp.

Hjälp oss att få detta projekt att bli ett ly� för alla kommunens invånare genom en planering och
upphandling som respekterar det arbete vi gör i föreningen.

Hjälp oss att fortsätta vårt viktiga arbete för inkludering, integration och aktivering av barn och
unga i Falköping.

Hjälp oss vända detta projekt från en katastrof, till ett ly� för Falköping.

Hjälp oss få fortsätta vår verksamhet på is. I Falköping. I många år ytterligare.

Tack för allt ni gör för Falköping.

Med vänliga hälsningar,
IFK Falköping Ishockeyklubb “Blue Riders”, genom styrelsen:

Conny Cruus, Ordförande
Pål Brattberg, Vice Ordförande
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