Medborgarförslag
Frigöra lokaler för flera av kommunens föreningar genom att ge
Bålsta Gymnastikklubb tillgång tilllokaler anpassade för föreningens
verksamhet
Föreningens verksamhet
Bålsta Gymnastiklubb (B G K) har verksamhet för Håbo kommuns barn, ungdomar och vuxna men
även barn och ungdomar från Upplands-Bro kommun deltar i verksamheten. I BGKs barn- och
ungdomsverksamhet ingår barngymnastik (från 2 års ålder), truppgymnastik, dans och parkour.
Dessutom tillkommer BGKs motionsverksamhet med aktiviteter för ungdomar och vuxna.
Verksamheten på barn- och ungdomssidan bedrivs både på träningsnivå och på flera olika
tävlingsnivåer för att kunna erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt en rolig och utvecklande
fritid.

Lokalutnyttjande
Bålsta GK hyr idag in sig i sju olika lokaler i kommunen: Västerängens sporthall (6 dagar/v), Lilla
Futurum (5 dagar/v), Räddningstjänsten (6 dagar/v), slottshallen i Simkloster (4 dagar/v), Skeppet (2
dagar/v), Knarrbacken (2 dagar/v) och simhallen (2 dag/v).
Medlemsutveckling
Föreningen har en alltjämt ökande efterfrågan på platser i barn- och ungdomsverksamheten. De senaste
åren har barn- och ungdornsverksamheterna ökat stadigt med nya grupper varje termin. Hösten 2013
ingick närmare 330 barn och ungdomar, 200 motionärer och cirka 70 ledare. Inför vårterminen 2014
kommer barn och ungdomsverksamheten att öka med drygt 25% och även ledarteamet med minst
10%. Flera grupper har dessutom önskemål om utökad träningstid.
Verksamhetsutveckling
Under de senare åren har Bålsta GK inte bara utökat verksamheten sett till antalet medlemmar. Det har
skapats nya tränings-grupper i form av "FöräldraBarn"-grupper, en grupp för barn och ungdomar med
särskilda behov och flera parkourgruppcr. Alla dessa nya grupper har skapats inom ramarna för de
resurser som fmns tillgängliga med avseende på lokaler och redskap. Dock skulle det kunna skett mer
på den här fronten. Utvecklingen av föreningens verksamhet har under flera års tid begränsats både på
grund av brist på tider i hallar samt utrymme för de redskap som används. Utrymmesbristen gör också
att dc redskap föreningen har slits ocrhört snabbt då man behöver lyfta fram och bort redskapen före
och efter varje pass. Redskapen tar stor plats i jämförelse med andra sporter och tar tid att bygga
iordning. Det tar tid från den halltid man har vilket leder till kortare effektiv träning och därigenom
sämre utnyttjande av tillgängliga träningstider. Utöver detta blir inte träningen likvärdig för alla som
deltar i föreningens verksamhet på grund av att träningen är förlagd till olika anläggningar som har
olika förvaringsmöjligheter och därigenom bara kan erbjuda vissa typer av redskap. När nya redskap
köps in är det oftast för att ersätta gamla utslitna redskap istället för att utöka redskapsparken.
Framtiden
Bålsta Gymnastiklubbs vision är att alla som vill ska kunna träna och utvecldas så långt man vill på den
nivån man vill. För att kunna ge alla den möjligheten är tillgång tilllokaler som är anpassade till
verksamheterna inom föreningen ett måste. Det läge man har idag, med aktiviteter utspridda i olika
lokaler som inte är optimala, förlagda på olika platser, gör att verksamhetens utveckling begränsas. För
att lösa problemet bör så många delar av verksamheten som möjligt samlas på en plats, i lokaler som
anpassas för detta.
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Fördelama med att ge Bålsta GK träningsmöjligheter under ett tak skulle vara många:
Många timmar skulle frigöras i de anläggningar föreningen använder idag. Då skulle andra
föreningar kunna få bättre tillgång tilllokaler för inomhusträning och andra arrangemang
(tävlingar/kurser m.m.).
Fler grupper skulle startas då föreningen själv skulle kunna fördela halltider på ett effektivt sätt.
Många fler träningsgrupper skulle få tillgång till alla tråningsredskap.
Utnyttjandet av träningstider skulle förbättras avsevärt då tid inte skulle behöva läggas på att
bygga och riva träningsredskapen varje pass.
Säkerheten för deltagare i verksamheterna skulle förbättras genom att man skulle kunna erbjuda
bättre utrustning
Föreningen skulle kunna utöka de samarbeten som påbörjats med skolor och andra föreningar
för att nyttja träningslokalerna på bästa sätt, även under dagtid.
Löpande kostnader för att reparera och byta ut sliten utrustning skulle troligtvis minska
eftersom redskap skulle kunna vara permanent uppbyggda.
Möjlighet skulle ges att bygga upp specialanpassade träningsredskap permanent. Redskap som
inte kan användas i de lokaler man har tillgång till idag.
Outnyttjade träningstider i en BGK hall skulle kunna hyras ut till föreningar som vill ha tillgång
till träningslokaler och redskap som kanske inte erbjuds på andra platser. Detta skulle också
kunna erbjudas föreningar från andra kommuner. I förlängningen skulle det kunna leda till att
fler skulle få anledning att besöka vår kommun.
En synergieffekt med att alla BGKs verksamheter är samlade på ett ställe är att föräldrar skulle
kunna träna samtidigt som deras barn tränar. Det skulle då innebära att fler får möjlighet att
träna.
BGK skulle få möjligheten att utveckla den egna och andra föreningars kvalitetsarbete genom
att vara värdar för olika utbildningar genom Gymnastikförbundet Just nu är det svårt då det
kräver att andra föreningar avsäger sig tider.
Lägerverksamhet och helgkurser skulle kunna utvecklas avsevärt.

Förslag:
BGKs aktiva ledare och medlemmar har en gedigen kunskap, kompetens, engagemang och drivkraft att
driva föreningen framåt för att fler, stora som små, ska få plats i verksamheten. Mitt medborgarförslag
är att kommunen bistår Bålsta Gymnastikklubb med utökat bidrag för att föreningen ska kunna börja
använda en för verksamheten lämplig hall med utrustning anpassad för hela föreningens verksamhet.
Hänsyn bör tas till det växande antalet medlemmar och de möjligheter som kommer att erbjudas alla
kommunens innevånare i form av utökade träningsmöjligheter, nya träningsformer, nya målgrupper
samt synergieffekter för andra föreningar i form av utökad tillgång till träningstider inomhus etc.
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Föreningen använder sig av många stora redskap som kräver vuxen hantering. Trampolinen väger 300 kg, Tumblinggolvet
mer än så. Det sliter på ledare, gymnaster och redskap att släpas fram och tillbaka.
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