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Rapport från sektionerna
Gemensamt
Planeringen för hur vi utvecklar kansliet fortsätter, det som skett sen senast är ett möte
med övriga föreningar i området så de fick tillfälle att ge sin syn på hur det fungerar, och
vilka behov de har framöver både avseende lokaler och service. Det var ett nyttigt möte
med kommunen på plats och vi konstaterade att en bra dialog behövs. Detta kommer
behöva ske löpande och görs inom ramen för ”Östervåla Sportcenter”.
Se deras hemsida www.ostervalasportcenter.se
När ÖKK flyttar kommer det frigöras ytor i källaren och behov finns men det är viktigt att
alla får komma till tals innan beslut fattas.
SIV:an har nu uppgraderats avseende brandskydd, Anders Kihl lyckades hitta en lösning
med svällister på dörrarna till rummen vilket godkändes, alternativet att klä dom med
brandskiva hade blivit både dyrt och dåligt med bland annat extremt tunga dörrar. Även
Skogsvallen har fått brandskyddet godkänt.
Övriga renoveringar på SIV:an tar nu lite sommarledigt, men planer finns! Utsidan
behöver snyggas till med nytt tak över entrén och färg på många ställen.
Alla fem stugorna är nu på plats och en rensning framför ishallen pågår. Vi har haft
förråd där som tagits bort men biljettkiosken i tegel står kvar, men i mycket dåligt skick.
Den har inga fönster kvar och även dörren är behov av byte.
Frågan är om vi ska lägga krut på att renovera den eller helt enkelt ta bort även den, då
skulle SIV:an ”komma fram” bättre. Naturligtvis tar vi tacksamt mot medlemmarnas
synpunkter. Beroende på vad som händer med parkering och annat i närområdet kanske
frågan om hur vi ska ha det framför ishallen ska bestå lite för att skapa en bra
helhetsbild?

Nytt Gym för ÖKK planeras som bekant mellan parkeringen framför ishallen och OlJansvägen, när det står klart är kommunens plan att göra parkering av hela området
framför ishallen, alltså även skogsdungen mellan parkeringen och vägen. Denna
parkering kommer även utnyttjas för besök på hinderbanan då entrén dit kommer
flyttas. Om detta sker kommer vi knappast ha behov av mer parkering framför ishallen
så vi avvaktar detta innan vi går vidare med det, men finns möjlighet att öka den även
mot hallen.
Vi planerar mer fasta hinder för att slippa trafiken inne på området för det räcker
tydligen inte med skyltar, men vi måste ha möjlighet att släppa in räddningsfordon hela
tiden. Detta kommer öka behovet av parkering framför hallen.
Gymnastik
Tidplaneringsmötet för Sporthallen utföll till belåtenhet så nu smids planer för kommande
säsong.
Skidor
Det är nu klart med tillstånd så Vålarullen blir av den 6:e oktober, det har status DM,
något cykellopp blir det dock inte i år.
Ishockeyn
Nu är det fokus på att göra i ordning aggregatet inför säsongen och reparationerna
startar vecka 29, därefter startar aggregatet vilket är tidigare än normalt men
nödvändigt för att klara den planerade matchen Djurgården - Almtuna den 9:e augusti.
Då vi har mycket förfrågningar om läger kommer vi förhoppningsvis kunna arrangera
några sådana inför säsongen också tack vare tidigare start. Vi kommer få bära en ökad
kostnad för el beroende på att vi startar aggregatet tidigare men sektionen räknar med
högre intäkter som täcker det.
Fotboll
Nu tar seriespelet uppehåll men inte sektionen! Nästa vecka startar fotbollsskolan med ca
70 aktiva och 10 ledare, Lundaområdet skapar aktiviteter hela tiden!
Trots en varm och torr vår ser 11-mannaplanen
midsommarvädret och då repar sig alla fotbollsplaner!
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Festsektionen
Säsongen är igång som alla vet, vi hade ingen representant med på mötet men mer info
kommer säkert!

//Staffan Boman

Trevlig midsommar & sommar, sektionen har nu bara
nästa veckas Kickoff kvar innan sommaruppehållet!

