Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Adam
Reuterskiöld (M)
Frågor med anledning av de brister som finns i Mälaröhallen.
Bakgrund till interpellationen.
Idrottslärare har kontaktat Öpartiet med anledning av de brister som finns i den nybyggda
idrottshallen (Mälaröhallen). Vid och under planeringsperioden fann kommunen det viktigt att
gymnastiklärare deltog i uppbyggnadsprocessen, vilket de också gjorde. De framförde sina
önskemål och behov utifrån att kunna ge Ekerö kommun skolelever en bra och riskfri
idrottsundervisning. Men det visade sig att allt eftersom projektet fortskred plockades deras
önskemål utifrån undervisningsbehov bort. Den naturliga frågan är ju faktiskt att var det inte
så att Mälaröhallen byggdes för att möjliggöra idrottsundervisning till Ekerö kommun skolor
och dess elever. Som det är nu är det flera som väljer att ha undervisningen utomhus eller i
andra mindre lämpliga lokaler. Det kan rimligen inte vara en budgetfråga ställt mot den totala
kostnaden för hallen.
Fråga
Kommer du Adam Reuterskiöld se till att idrottslärarnas önskemål av åtgärder enligt nedan
åtgärdas för att Mälaröhallen även ska kunna användas i idrottsundervisningen för Ekerö
kommuns skolor och dess elever?








Ljudisolerad vägg som delar hallen i fjärde delar (om 4 grupper schemaläggs
samtidigt). Det bästa är om endast två klasser har idrott samtidigt för då räcker
omklädningsrummen.
Att den golvmonterade trampolinen går att låsa7hindra hoppning.
Anskaffning och uppsättning av ribbstolar och White boards tavlor på väggarna.
Fler bomsystem (dubbelbommar för att kunna variera svårigheten på banorna). Fler
romerska ringar, (minst 8 i varje sal), fler linsektioner.
Draperi för läktaren så bollar inte fastnar och elever inte klättrar upp och riskerar
skador.
Att den Ipad som bl.a. styr basketkorgar, ventilation och musik kommer på plats, så
den kan börja användas samt genomgången av hur det går till för att använda
densamma.
Att den utlovade ”teoriavdelningen” på övreplan (med smartboard) byggs och
iordningsställs.





Att det extra golvet som ska vara under läktaren tas bort ur skolförråden.
Att en gemensam tunna för glömda saker införskaffas, så föräldrar kan gå dit och söka
efter glömda kläder
Att Ekebyhovskolans gamla gympasal om möjligt renoveras, så den kan användas av
de yngre eleverna.
Avslutningsvis vill Öpartiet reservera sig mot att några av ovan föreslagna åtgärder
kan ha löst sig under ärendets hantering.

Desirée Björk
Ö-partiet
Adelsö 2016-11-17

