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Beslut taget om Sporthallen i Bjuv

Vi i Bjuvs Gymnastikförenings styrelse har enats om att sända in en skrivelse angående beslutet om Sporthallen i Bjuv. 
En idrottshall som vi byggt upp vår nuvarande, fungerande, verksamhet i efter en tvingad flytt från Brogårdahallen (till 
förmån för barn- och ungdomsverksamhet). Nu har det ännu en gång beslutats att vi måste flytta på oss denna gång till 
förmån för Brottarföreningen som i sin tur måste lämna sina lokaler på Brogårdaskolan. Den här rockaden grundar sig i att 
skolan i fråga är underdimensionerad för det antal elever som ska gå där till hösten 2014 (enligt uppgift 35 st fler än det är 
nu) och det krävs därför att fler klassrum byggs. Hur kan detta ha blivit en så akut fråga? Har man inte kunnat förut-
spå att det här problemet skulle uppstå? Hur långt fram i tiden ser man att barnkullarna är av den här storleken?

Vi ifrågasätter starkt om beslutet är taget på rätt grunder och vi kräver att detta ärende tas upp i kommunstyrelsen. Kan 
kommunen påvisa konsekvens-, kostnads- och riskanalyser? Vilka olika senarior har man jobbat med och hur ser 
beslutsunderlaget ut? Hur ser kommunstyrelsen på att en förening med drygt 330 medlemmar kan tvingas att lägga 
ner sin verksamhet? En förening som har utbildade ledare i FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) och som varje vecka akti-
verar allt från barn till seniorer på 70+ och en hel del av medlemmarna är anställda i Bjuvs Kommun. 

Bjuvs Gymnastikförening blev kallad till ett möte där vi blev ålagda att inom det snaraste återkomma med lokalkrav inför 
hösten. Detta möte hölls i kommunhuset måndagen den 14/4 kl 16 och vi skickade in våra dokument torsdagen den 17/4. 
Trots att vi blev lovade delaktighet och kommunikation kring det här beslutet har det löftet inte infriats. Vi har vid flertalet 
tillfällen försökt få kontakt med de personer som har haft hand om utredningen utan att lyckas. Carina Leffler och Mikael 
Bruselius lovade oss även ett gemensamt möte med övriga berörda föreningar, vilket även det uteblivit. Varför har vi inte 
fått möjligheten att under beslutsprocessen bistå med vår kunskap om de olika föreningarnas verksamhet? Varför 
har vi inte givits möjligheten att ge input när det gäller ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheterna?

Som idrottsförening värnar vi om folkhälsan och om vuxnas, barns och ungdomars rätt till motion och gemenskap. Vi un-
drar hur idrottshallarna kommer att kunna räcka till för alla föreningar? Föreningslivet är väldigt viktigt inte minst 
i en kommun där 50% av befolkningen lider av övervikt och där medelinkomsten är låg vilket gör att man inte har varken 
råd eller möjlighet att köra sina barn eller sig själv till en annan kommun för att motionera. Hur ser man från kommunens 
sida på att folkhälsan blir sämre och sämre och att barn får svårare och svårare för att aktivera sig? Vad tror man 
att barn och ungdomar gör på sin fritid om inte föreningslivet har en mångfald och lockar till aktivitet?

Information som nyligen har nått oss är att Brottarlokalen en gång byggdes för just Brottarföreningen. Är det ett korrekt 
beslut att flytta den föreningen till en annan lokal som dessutom tvingar ytterligare en förening att lämna sin nuva-
rande lokal? Är den lokalen anpassad vad det gäller ventilation och övriga krav som ställs på en byggnad som det 
ska bedrivas skolverksamhet i? Hur lång tid framöver ser man att brottarnas lokal kommer att behövas i skolverk-
samheten? När tror man att en ny skola kommer att finnas på plats?

Bjuvs Gymnastikförening har blivit erbjuden att bedriva sin verksamhet i Kyrkskolan. Enligt uppgift är den utdömd på 
grund av bristfällighet i brandsäkerheten. Hur tänker man när man flyttar ut flertalet föreningar på grund av den här 
bristfälligheten och sedan erbjuder en annan att flytta in? Nuvarande verksamheter ska vara ute senast juni 2014, 
hinner man åtgärda den lokalen så att den blir ändamålsenlig och säker för Bjuvs Gymnastikförening för verksam-
het med start september 2014?
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