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Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #178 | Inskickat av: LINDA AREBO | 2021-09-01 11:47

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
LINDA AREBO

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag
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Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Beachhandbollplaner, för möjlighet till spontan idrott och utökning av idrottsutbudet i Håbo 
kommun

Beachhandboll är en spektakulär gren inom handbollen som är etablerad internationellt och på 
stark frammarsch i Sverige. En form av handboll på ett underlag (sand) som stimulerar till ett 
publikfriande spel. Det byggs nya beachplaner runt om i landet och just nu finns det cirka 60 
stycken fina beachhandbollsanläggningar att tillgå från norr till söder. Trenden visar tydligt att 
kommunerna ser beachhandbollen som något mycket positivt och ett berikande inslag som inte 
kostar för mycket. En aktivitet som ligger i tiden som en social, billig, lätt och rörlig sport. 
Beachhandboll har införts i programmet för Youth Olympic Games (Ungdoms-OS) 2018 i Buenos 
Aires, Argentina och har ansökt om att tas upp i OS-programmet 2024. OV Beachhandboll är 
världens största handbollsturnering(spelas i Sverige), sett till antal deltagande lag, hela 15 000 
lag. Mest imponerande är deras klasshandboll i samband med turneringen. 1111 skolklasser från 
stora delar av landet deltar i sanden under 3 dagar.

Håbo kommun har en aktiv handbollsförening, Bålsta IF, som med beachhandbollsplaner skulle 
ha möjlighet att skapa intresse hos barn och ungdomar till spontanidrott, ha träningar och lag 
inom sporten samt att anordna aktiviteter och turneringar tillsammans med fritidsgårdar och 
skolor.

Förslag:

Vid Gransäterskolan finns en liten plan med sand (ligger mellan Gransäterhallen och grusplanen) 
som jag inte tror används till något speciellt. Förslagsvis utökas den planen i bredd och längd för 
att passa måtten för beachhandboll samt att det anläggs ytterligare en plan i anslutning till den 
befintliga planen för att i framtiden kunna anordna turneringar tex för kommunens skolor. 
Alternativt anläggs 2 planer på annat lämpligt ställe vid Gransäter eller i centrumområdet.

- Anläggning av 2 st beachhandbollplaner (27 m lång och 12 m bred, 30-40 cm lager av sand samt
säkerhetszon på 3 m runt vardera plan)

- Två stycken handbollsmål per plan (3 m breda och 2 m höga)

- Skötsel och underhåll av planerna utförs av Håbo kommun
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