
Hej politiker som sitter i IoFF-nämnden! 
  
IBF Backadalen (Innebandy) och Backa HK (Handboll), som vid sidan om Hisings Backa FC (Fotboll) 
tillhör de största ungdomsföreningarna i Backa blev väldigt glada när vi i lokalpressen kunde läsa att 
IoFF-nämnden i februari beslutat att uppföra en provisorisk sporthall i Backa! 
  
Idrottsledare i IBF Backadalen och Backa HK är likt politiker engagerade människor med varierande 
bakgrunder och erfarenheter ifrån näringslivet, varpå vi genast satte igång med att ta fram förslag till 
en ändamålsenlig provisorisk sporthall. Dessa presenterade vi den 6/3 hos IoFF, tillsammans med 
synpunkter på förfarandet för upphandlingen, som enligt vår mening begränsade upphandlingen till 
ett fåtal potentiella anbudsgivare (= risk för högt pris). 
  
Allt detta gjorde vi med utgångspunkt ifrån Stadsdelen Norra Hisingens projekt, ”Backa i Fokus”, som 
antagit fyra strategier för att vända den negativa trenden i Backa och som syftar till att medborgarna 
i stadsdelen ska ha inflytande och ett gemensamt ansvar i samhällsutvecklingen. Ganska snart insåg 
vi dock att våra synpunkter inte hanns med att beaktas eller bemötas ifrån IoFF i den grad vi hade 
förväntat oss. Dessvärre gäller inte Stadsdelens strategier om inflytande och ett gemensamt ansvar i 
samhällsutvecklingen utanför Stadsdelen, enligt projektledaren för ”Backa i Fokus” Åsa Lorentzi, 
vilket vi tycker är högst beklagligt. 
  
IBF Backadalen och Backa HK blir självfallet väldigt frustrerade av detta bemötande ifrån IoFF, 
samtidigt som vi exempelvis läser om goda samarbeten i Lerum mellan kommun och brukare av 
idrottshall. 
  
IBF Backadalen och Backa HK anser att det är självklart att brukare av idrottshall ska ges möjlighet att 
påverka utformning för att öka tillgången till positiva arenor för medborgarna att mötas på! 
  
IBF Backadalen och Backa HK kräver att IoFF-nämnden tar fram en struktur med riktlinjer för hur ett 
samarbete med inflytande och ett gemensamt ansvar mellan brukare och IoFF skall gå till för att en 
liknande situation inte skall uppstå i projektet med den permanenta hallen som planeras att byggas 
inom några år i Backa. Till skillnad från projektet med den provisoriska hallen, måste IoFF säkerställa 
att vi som föreningar skyndsamt blir inbjudna att delta i den processen. 
 
Vi emotser era synpunkter senast onsdagen den 30/6 
  

 Nedan ser ni det senaste mailet den 22/5 till ansvarige Ingemar Henriksson på IoFF, 
som vi ännu inte fått någon återkoppling ifrån. 
  
 
Hej Ingemar 
 
Tack för ditt svarsbrev den 23/4 till oss föreningar IBF Backadalen och Backa HK! 
Vi är självklart nöjda med att IoFF tagit hänsyn till det som vi föreningarna framförde i början av 
mars. Vi har sett det som en självklarhet att få vara delaktiga under hela vägen så att en 
ändamålsenlig tillfällig sporthall kommer att uppföras i Backa! 
 
Det har aldrig funnits någon tanke från oss att stoppa upphandlingen, då har ni i så fall missuppfattat 
oss helt. Vi är nu väldigt intresserade av att få veta läget i projektet och om ni fått in något anbud 
som säkerställer följande: 
 
 



-Tidsplan för byggandet samt datum då sporthallen skall vara färdigställd 
Sporthallen: 
- Fri höjd på 7m 
- Ändamålsenligt golv 
- Krav på ventilation 
- Max ljudnivå  
- 3st minihandbollsplaner 
- Plats för åskådarläktare 
- Resultattavla uppföres på kortsidan 
- Ytor för förråd 
Servicebyggnaden: 
-Antal omklädningsrum 
-Mötesrum 
-Pausutrymme med möjlighet till kafeteriaförsäljning 
  
Vi bifogar även ”layout”-skissen med förslag på utrustning o inventarier i detta mejl! 
Med hopp om att vi jobbar mot samma mål, att få till en ändamålsenlig tillfällig sporthall i Backa! 
  
Vi emotser gärna svar senast onsdagen den 28/5. 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Ordförandena i IBF Backadalen och Backa HK 
Jeanette Bergström och Lasse Jacobsson 
 
 


