2016-11-27
Personuppgifter skyddade (PUL)

Till:
Håbo Kommun

Medborgarförslag om inomhus skateboardhall i Bålsa.
Jag flyttade till Idealbyn i Skokloster 1992 och stoppade några ungdomar från att leka skogsbrand.
Istället frågade jag vad dom ville göra och dom ville åka skateboard. Som professionell
skateboardåkare blev jag glad och satte igång med spontana skateboardskolor.
Bra och säkra skateboardmöjligheter fanns inte i vare sig Skokloster eller Bålsta. Jag tog kontakt
med kommunen och sedan dess har jag jobbat med kommunen för att kunna få till
skateboardparker både inomhus och utomhus.
För några år sedan fick Bålsta äntligen en liten betongpark (som dock bör byggas ut). I Skokloster
har vi "ockuperat" en tennisplan till en del tennispelares irritation. Nu ska det äntligen anläggas yta
för skatepark i Skokloster, det skulle gjorts i år men verkar dra ut på tiden.
Inomhusmöjligheterna är sämre, rena katastrofen. Ska man komma någon vart i den här sporten,
som nu är med i riksidrottsförbundet och kommer med i OS i Tokyo 2020 så räcker inte de få
åkbara veckorna under sommaren.
Kommunen har hjälpt mig genom alla år att kunna ha något provisoriskt inomhus för att jag ska
kunna träna och fortsätta min karriär, som förhoppningsvis tar mig till OS 2020 då min gren
freestyle kan bli en uppvisningsgren. Utsedd till Årets Håbobo för några år sedan skulle det vara
fantastiskt att representera Håbo Kommun i Tokyo 2020. Men för att det ska bli så måste jag
naturligtvis kunna träna regelbundet. Och i framtiden kanske vi får se någon ny förmåga från Håbo
Kommun ta hem ett OS guld, tack var möjligheter till skateboard-träning i Håbo Kommun.
Första inomhusstället var Fritidgården Hörnan på Fridegård, i den lilla gymnastiksalen där. Men
skolan byggdes om och det försvann. Istället fick vi köra i Mansängens gymnastiksal, där ett fint
samarbete med PRO gjorde det möjligt att lägga in trägolv. Tyvärr tyckte en del gymnastiklärare att
trägolv var för hårt så man bestämde lägga på en mjuk matta som vi inte kunde åka skateboard
på. Istället hittade kommunen ett litet garage på Talltorpsskolan, endast 9x5 meter ... Vi kunde vara
där en säsong sedan behövde kommunen garaget själva. Vi letade lokal för en riktig skatehall men
det enda som fanns var Borgen, och vi kunde åka i Rotundan. Vi lade fram förslag att bygga om
Rotundan till en mini skatepark men det kunde man inte göra på grund av k-märkning eller nåt.
Efter några säsonger i Borgen fick vi inte vara där längre därför att lokalen skulle utnyttjas till
annat.
Verksamheten fick läggas ner helt nu, ingen skateboardskola, ingen möjlighet för Håbo Kommuns
skateboardåkare att träffas. Personligen blev det katastrof, mina framtida mål verkar väldigt svåra
att nå nu.
I november kom den stora nyheten: Lediga lokaler finns i IP Gallerian! Dessa lokaler är helt perfekt
för det vi vill göra och behöver i Håbo Kommun. Detta är det som vi väntat på sedan 1992!

Vi ska få låna dessa lokaler denna vinter, men mitt medborgarförslag är att kommunen bygger en
permanent inomhus skateboardhall. Detta är en chans vi inte får missa. Där gymnastiken var kan
man ha en ramp. Där judon var kan man ha street, freestyle, flatland och nybörjaryta.
Professionella hantverkare som själva skejtar kan bygga utan kostnad, det enda som behövs är
material.
Denna inomhus skateboardhall kan med fördel ligga under Fritidsgårdarnas verksamhet, så som
man gör i en del andra kommuner.
Jag hoppas kommunen ser den möjlighet som nu finns och agerar snabbt.

Med vänlig hälsning,
Stefan Lillis Åkesson

