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Utegym

Gymet vid Adolfsängen färdigställdes
under sommaren och är invigt.

Möjligen kan det kompletteras med
bilder som instruerar hur redskapen 
kan användas samt ”första förband”.



Omklädningsrum

Tegelbyggnaden har fått en uppfräschning i form av målade tak invändigt. 
Ventiler kommer att bytas inom kort. 

Nya duschar är beställda. 



Fiberanslutning

Vi har nu fiberanslutning i både 
ishallen och kansliet. Det är oerhör
uppskattat för att kunna arbeta 
effektivt i kansliet samt rapportera 
matcherna.

Detta har skett kostnadsfritt i 
samband med uthyrning av ishallen 
för vaccinering.



Kaffekvarten

Ny färg på huset har fotbollstjejerna 
fixat vilket lyft helhetsbilden. 

Timer till strömförsörjningen för 
kaffebryggare fixat så vi minimerar 
risken för överhettning och brand. 

OBS gammal bild



Städning för en bättre helhetsbild!

En allmän städning, främst kring 
ishallen, har gett en bättre 
helhetsbild av området.

Här finns mer att göra med bland 
annat ”tegelkiosken” som behöver 
ersättas med informationsskärm 
eller andra snyggare arrangemang.



Stugor för en bättre helhetsbild!

Stugorna har under sommaren genomgått viss 
renovering, brädor på altaner har bytts och dom har 
målats.



”SIV:an” har blivit Logi Lunda med Nisses Veranda!
Den dåliga entrén har demonterats och ersatts av ett
Skärmtak. En veranda har byggts och döpts till ”Nisses 
Veranda” för att hedra Nils Olsson. 

Ventilationen har åtgärdats. Köket har renoverats och 
försetts med ny utrustning, (detta har skett innan Vision
2025 drog igång)

Huset är målat men det återstår lite vid entrén som vi 
räknar med att fixa i sommar. 

Knsliet har fått uppdrag att ta fram möbleringsförslag till
Nisses Veranda. 



Fotbollsmål

Totalt har åtta nya 
fotbollsmål inhandlats, i tre 
olika storlekar. 



Ishallen

Ishallen är den enhet som 
det satsats absolut mest på 
så här långt, men det var 
också där vi hade den 
största ”underhållsskulden”.



Takstolar

Den absolut mest nödvändiga 
åtgärden var förstärkning av 
takstolarna. Efter en lång och grundlig 
utredning av Tyrens med Statens 
ahverutredning och Sala Kommuns 
byggenhet kunde åtgärderna ske. 

När väl materialet var framme 
genomfördes åtgärderna oerhört 
snabbt med ideella krafter.



Taket utvändigt

Nockplåten har demonterats och 
tätats om, vissa skarvar längsgående 
likaså. För hårt och sönderdragna 
skruvar har bytts ut, långt från alla. 

Stege och räcke för att fästa livlina har 
monterats för personsäkerheten.

Trots åtgärderna kan vi inte sätta 
”check”  på frågan om takets täthet 
än. 



Plexi / speakerbås / sarg

Invändigt har även speakerbåset och 
utvisningsbåsen uppgraderats med tak, nytt golv, 
möblering mm. 

Detta är delvis triggat av förbundets anmärkningar 
vid besiktning av hallen.



Ny belysning 

Ny och modern belysning i 
ishallen har monterats. 
Smart inköp och oerhört 
duktiga ideella krafter som 
snabbt monterade gjorde 
att det skedde för långt 
under budgeterad kostnad!



Målning platta

Av bara farten passade man 
på att måla plattan med alla 
linjer och ringar. 

Detta ger en vitare och 
snyggare is och framförallt 
förenklar det isläggningen i 
framtiden. 



El till aggregat

Det är beställt en helt ny styr 
och mataranläggning för 
aggegaten i ishallen. Detta är 
delvis betalat men inte 
genomfört, planen är att det 
sker direkt efter säsongen.

Ekonomiskt är detta enskilt den 
största åtgärden med ca 600 
000 kr.



Låneutrutning

Skidsektionen har inhandlat 
låneutrustning för att kunna 
erbjuda alla nya skrinnare 
att testa på även om man 
inte själv investerat i 
utrustning. 



Multibana

Positivt besked från 
Allmänna Arvsfonden om 
ett bidrag på 2 783 000 kr 
har erhållits. 

Arbete startar nu för att lösa 
finansieringen av resterande 
medel upp till ca 4 900 000 
kr. 



Trafiksituationen 

Det har framförts kritik över 
trafiksituationen på Lunda, ibland har 
bilar inte bara parkerat inne på 
området utan hindrat infart av större 
räddningsfordon på parkeringen vid 
stugorna. 

Men idag upplevs problemen som 
betydligt mindre och det känns inte 
farligt för hockykrigarna att gå från 
tegelbyggnden till ishallen på 
skridskoskydd.





Konstgräsplan

På förra veckans möte i 
kommunstyrelsen 
hanterades frågan om 
markupplåtelseavtal. Kanske 
finns det signat av 
kommunen till Årsmötet? 

Finansieringen är inte löst i 
ännu.





Skidstugan

Medel har sökts inom ramen för 
de 500 000 kr som kommunen satt 
av för ungdomsverksamheten för 
att utveckla anläggningen.

Kommunstyrelsen hade möte förra 
veckan, protokollet från det mötet 
är nog justerat till vårt Årsmöte. 



Nya matchburar 

En uppsättning matchtburar
till hockeyn upphandlas, vi 
behöver ett par till och de 
gamla har renoverats i 
omgångar och kommer 
fräschas upp till nästa 
säsong igen. 




