Resultat totalt

Tyck till om Nobelanläggningarna 2019
2019-06-14
Undersökningsperiod 21 maj – 10 juni 2019
E-postutskick från esMaker
Svarsfrekvens 72 %

1. Bakgrundsfråga Vilken anläggning utnyttjar du oftast?

Namn

Antal

%

B-hallen/Nobelhallen

20

33,3

Nobelstadion

15

25

KEMAB Arena

25

41,7

60

100

Total

Svarsfrekvens
72,3% (60/83)

2. Bakgrundsfråga ålder

Namn
16-20 år
21-25 år
26-

år
Total

Antal

%

0

0

0

0

59

100

59

100

Svarsfrekvens
71,1% (59/83)
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3. Bakgrundsfråga kön

Namn
Man

Antal

%

52

86,7

Kvinna

8

13,3

Annat

0

0

60

100

Total

Svarsfrekvens
72,3% (60/83)

4. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen vid anläggningen?

Namn

Antal

%

Mycket nöjd

13

21,7

Ganska nöjd

18

30

Varken nöjd eller missnöjd

24

40

Ganska missnöjd

3

5

Mycket missnöjd

2

3,3

60

100

Total

Svarsfrekvens
72,3% (60/83)
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5. Hur nöjd är du med anläggningen som helhet?

Namn

Antal

%

Mycket nöjd

4

6,7

Ganska nöjd

15

25

Varken nöjd eller missnöjd

13

21,7

Ganska missnöjd

21

35

7

11,7

60

100

Mycket missnöjd
Total

Svarsfrekvens
72,3% (60/83)

6. Hur nöjd är du med hur verksamhetsytan är iordningställd inför träningen?

Namn

Antal

%

Mycket nöjd

1

1,7

Ganska nöjd

25

41,7

Varken nöjd eller missnöjd

10

16,7

Ganska missnöjd

21

35

Mycket missnöjd

3

5

60

100

Total

Svarsfrekvens
72,3% (60/83)
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7. Hur väl instämmer du i följande påståenden?
- Det är lätt att komma i kontakt med personalen vid anläggningen, via telefon.

Namn

Antal

%

Instämmer helt 4

11

18,3

3

18

30

2

10

16,7

8

13,3

13

21,7

60

100

Instämmer inte 1
Vet ej
Total

Svarsfrekvens
72,3% (60/83)

- Anläggningens information på kommunens hemsida är bra.

Namn

Antal

%

6

10

3

10

16,7

2

22

36,7

Instämmer inte 1

10

16,7

Instämmer helt 4

Vet ej
Total

12

20

60

100

Svarsfrekvens
72,3% (60/83)
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7. Hur väl instämmer du i följande påståenden?
- Anläggningens information på Nobelhallens facebooksida är bra.

Namn

Antal

%

Instämmer helt 4

5

8,3

3

9

15

2

13

21,7

5

8,3

28

46,7

60

100

Instämmer inte 1
Vet ej
Total

Svarsfrekvens
72,3% (60/83)

8. Övriga synpunkter
Nobelstadion där omklädningsrummen är behövs rustas. Det saknas tak så att rören syns. Risk?
Vi fick info tidigt i år om att plasten skulle bytas för sargen i B hallen. Detta medförde att vi inte kunde lägga in
inlinesgolvet. Ingenting har hänt ännu utan den star där tom. Om man hade planerat detta och sagt att vi byter
plasten den veckan/månaden så hade vi kunna synkat detta och sett till och fixa med golvet. Vad man inte verkar
förstå är att det betyder mycket att golvet finns på plats, förutom inlines så kan vi även nyttja golvet till
ballhockey, innebandy samt andra inomhusaktiviteter. Då vi är en av dom få klubbarna med elitverksamhet som
dessutom saknar skottramp så hade ju B hallen varit utmärkt till även detta ändamål. B hallen är en fantastisk
ishall, men ni måste se till att det kommer upp enklare läktare, ljudanläggning samt att vatten finns i hallen. Vi
tränare har ju dessutom erbjudit oss att hjälpa till att t.ex. snickra läktare. Min erfarenhet som tränare är att för
mitt lag så är det bättre att träna ch spela matcher i B hallen då den mindre ytan främjar barnens utveckling på ett
possitivt sätt. Därför vill jag att man ser till att B hallen får önskade förbättringar omgående. Jag ser gärna i
framtiden att man bjuder in tränare till mote om hur vi tillsammans kan utveckla anläggningarna.
Anläggningen börjar att förfalla. Stort behov av renovering. När KB Karlskoga ska ha sina hemmamatcher har den
amerikanska fotbollen fått linjer uppmålade så att det knappt går att se hur den befintliga fotbollsplanens linjer ser
ut. Det är med nöd o näppe domarna godkänner planen för match.
Fler omklädningsrum, mer förrådsytor och förbättring av ljudvolymen i B-hallen
Lyse som inte fungerat i omklädningsrum senaste två månaderna. Kanalplaner som man skäms för när man tar
emot gästande lag, oklippta och icke kritade. Finns inte målburar som enligt förbundet lag ska använda (9-manna).
Får därför träna med 11-manna mål och sen släpa och dra 7-manna mål vid matcher. Planerna kritas måndagar
vilket gör att linjerna är borta till helgen då de allra flesta matcher spelas. Vet inte när de klipps, men på sista
matchen såg planen ut som ett enda stort maskrosfält. Känns som att vaktmästarna lägger 80% av sin arbetstid på
Nobelhallen.
För ungdomarnas utveckling och ett ställe att vara på kvällarna, så saknas fortfarande en skottramp vid
Nobelhallen. Varenda liten ishall i Värmland har det, men inte BIK Karlskoga.
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Lägg mer focus på nobelstadion. Renovera hela nobelstadion.
55 år utan renovering börjar få svåra konsekvenser. Personalen måste upp i normalt arbetstempo.
En synpunkt är att hålla bättre koll på bokningarna till möteslokalen. Så att den öppnas innan bokat möte börjas.
Vid flera tillfällen har lokalen varit låst och man var tvungen att ringa till vaktmästare för att komma in.
Nobelstadion i sin helhet är under all kritik. Omklädningsrum och duschar är så eftersatta så man undrar om
killarna nästan skall vara någon annan stans och byta om? Toalettrenoveringen med byte av stammar tog troligtvis
tvärstopp av ngn anledning så allt ser förskräckligt ut på toaletterna bl.a! en liten parantes: Våra barn har under
hela vinter fått bytt omklädningsrum om de skall gå på toaletten för det fanns inget ljus där under Okt-Maj !
Jag kan ringa vaktmästarna om lagning av kur tex utan att det hänt något på 3-4 veckor. Vore bra med ett system
man anmälde synpunkt till och kunde se att någon tog tag i det. Nobelstadion är nedgången - hopplöst att
underhålla. Många nyanställda-tror det saknas skrivna rutiner vad de ska göra. Får man tag på dem är de oftast
bra. prioriterar ishallen. Nobelstadion har prio lägst. Skulle gärna vara någon som vore kontaktpersson som vi
kunde vända oss till istället för att Tjernström säger att vi ska ringa vaktmästaren... som inte har befogenhet att
bestämma eller göra något.
Fler antalet Omklädningsrum måste fram! Många ishallar har ställt bygg baracker i anslutning till hallen som har
använts till omklädningsrum och förråd. Även en skottramp skulle vara på sin plats.Ta fram material, så är vi
många hantverkare / föräldrar som skulle ställa upp idealt för att få saker gjorda.
Skulle vara bra om tjej-laget kan få ett större förråd med tanke på att de är så många och har hallens minsta
förråd.
jag är ledare i både bik och kb ,och jag tycker att det är för dåligt att nobelstadion som är en väldigt fin arena har
så usla omklädningsrum. rör som gjordes om för flera år sedan har inte byggts in ser ut som en rivningsplats ,
toaletter som bara har lyse ibland . städningen runt b hallen ligger hur mkt skräp som helst efter helgerna .
Vi använder omklädningsrummet (wolves) och det fungerar bra. Kritning av kanalplan fungerar ok .
Omklädningsrummen till bortalagen är inte i bästa skick. behövs uppfräschning. ( inte det ny byggda).
Det skulle vara jättebra om man kunde utnyttja anläggningen även vid snöfall. Det borde gå att lösa med mer
spillvärme alt att det finns personal som kan ploga även kvällar och helger. Jag tycker att vaktmästarna vid
Nobelstadion gör ett kanon jobb, de är allt vänliga och hjälper till när de har tid. Jag önskar att de fick mer resurser
och personal så att de kunde hjälpa till mer på övriga anläggningar i Karlskoga. Flera anläggningar behöver rustas
upp, läktare, trappor bänkar behöver rustas upp. Våt utrymmen behöver renoveras pga av vattenskador. Vill vi ha
aktiva ungdomar i Karlskogar det viktigt att de får vara på anläggningar som håller en viss standard. Värdet på
anläggningar som kommunen hyr till klubbarna tappar värde om de inte omhändertas på rätt sätt.
Några fler omklädningsrum och materialförråd annars tycker jag att anläggningarna håller högklass om man jämför
med arenor i mellansverige.
Kemab arena bör få sitt ljus justerat. Felaktig ljusbild över planen, straffområden nästan inte upplysta. Flertalet
omklädningsrum är slarvigt lagade. Icke färdigställt. Flera rum hade under lång tid ingen belysning, dock åtgärdat.
Konstgräsplanen är emellanåt riktigt skräpig. Vet att det är spelare/gästande ungdomar som skräpar ner, men det
drar ner intrycket rejält. ”Betongläktaren” har flera lösa plattor. Skulle även önska mer tydlighet i vem som man
ska kontakta vid problem. telefonnummer uppskriva etc. Vid nobels gräsplan är gräsmattan lite för ojämn vid
längdhoppsgroparna. Medför skaderisk.
Jag skulle vilja se lite mer engagemang och stolthet när man spolar is. Det går fort och man slarvar när ismaskinen
körs. Städning av avbytarbås bör ske varje dag. Grusning från omkl.rum till b-hall kan också bli bättre.
Skötsel av gräsplaner vid kanalplan undermålig, detta gäller klippning, kritning och åtgärd av ojämnheter och
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håligheter. Översyn behövs gällande fotbollsmål (både konstgräs och kanal) som har trasiga nät, sprickor i
konstruktion m.m.
Bättre uppmålade planer vid poolspel och seriespel.
Snöröjningen på Kemab har fungerat dåligt. Vi har fått ställa in träning alldeles för ofta på grund av att plogning
prioriteras bort.
Gräsytorna på hela Nobelområdet klipps inte alltid två gånger per vecka. Tänker på Kanalplan som ofta har orimligt
högt gräs. Näten i målburar har varit trasiga i flera år (personalen lovade så sent som förra året att de skulle se
över målen)Målburarna på Kemab har hjul med dålig funktion, eller så saknas det hjul. Annan lösning med ej
löstagbara hjul är önskvärt. Uppfräschning av omklädningsrum behövs. Konstgräset på Kemab är tillplattat på stora
ytor. Avbytarbåsen trasiga på Kemab. Vaktmästarna måste gå att nå på journumret även när det inte är
verksamhet i Nobelhallen. Nobelstadion måste tas om hand! Har växt upp på Nobelstadion, där KB:s A-lagsspelare
var mina idoler. Nu blir man bara ledsen av att se stadion förfalla. Gräs som växer genom löparbanan m.m.
Nobelstadion har en unik utformning, jag vill se den i sin prakt igen!
Duschutrymmet i aphuset är i stort behov av renovering. B plan är även den i stort behov av att jämnas ut. Är
väldigt gropig, finns stora risker för fotledsskador. A plan är faktiskt i mycket bättre skick i år än vad den varit
andra år vid samma tidpunkt! Mycket bra jobbat!
Upprustning av omklädningsrummens ytskikt behövs på Nobelstadion. Det är samma ytskikt som när jag var barn
1983.Varför är det inte hjul på 7-mannamålen på KEMAB? Lättare att flytta då. En ny konstgräsplan i Karlskoga?
Lägg den på Nobelstadion. Låt friidrotten kasta på c -planen. Bygg diskus o släggring där. Se hur de gör på
Tingvalla där kastarna använder norra fältet. Måla in amerikanska fotbollslinjer på KEMAB i någon färg när ni lägger
ny matta. Container till KB Karlskoga vid kanal där vi kan förvara viss utrustning.9-manna mål! Baja maja på kanal
Vattenpost med ledning från båthamnen till kanalplanen där vi kan hämta vatten. Sjövattenpost vid Timsälven så vi
kan vattna planerna vid behov.
Nobelstadion är en fantastisk skapelse men åren har tagit ut sin rätt. Mycket är slitet och planerna, framförallt C,
sköts inte vilket ʺ tvingarʺ många till konstgräset.
Är ledare i KB Karlskoga Ungdom sedan många år tillbaks och jag anser att anläggningen totalt sett är under all
kritik! Jag har varit med i div. möten med vaktmästare och kommunen innan och ingenting blir till det bättre. Jag
saknat totalt någon slags plan för hur anläggningen ska och borde skötas. Jag har tidigare varit engagerad i mindre
klubbar som med betydligt mindre budget skött sin anläggning bättre. Några exempel: Kanalplanerna är under all
kritik, görs det något mer än klippa/krita? Finns det någon skötselplan för gräsplanerna? Vi fick förra året höra från
varje lag som kom hit om att planerna var de sämsta i värmland och att det var vad dom hört också från andra lag.
En plan behöver tas hand om, gödslas, dressas etc... Kom gärna ner och titta hur den ser ut, ojämn är bara
förnamnet. I år när vi började träna på kanalplan var delar saboterad och det fanns stora hål (30 cm djupa) i den
som var rent farliga. Då jag vet att det inte är någon idé att kontakta vaktmästarna tog jag med egen spade och
grävde igen hålen. Detta belyser bara att dom totalt skiter i det eftersom man kritat planen och omöjligt kunnat
missa dessa hål. Näten i målen är det ofta hål i, har kontaktat vaktmästare tidigare om detta och det går veckor
utan det händer något! Verkar inte finnas någon som tar ansvar för att materialet faktiskt fungerar och är säkert.
Hjul på målen? Målburarna är av gamla sorter och krångliga hjul som är ihoprostade. På KEMAB saknas ofta hjul
vilket gör att målburar dras direkt på konstgräset vilket antagligen inte är helt bra!? Omklädningsrummen ska vi
inte prata om, dom kan inte någonsin varit renoverade? Dessutom saknas borstar, soppåsar etc så det går inte
hålla efter efter ordning. Jag har inte sett någon vaktmästare borta vid Nobelhallen någonsin så det är svårt att
hålla en dialog med dom också!? Varför finns de inte närvarande vid Nobelstadion under säsong? De borde väl ha
sitt kontor där under sommaren då det måste vara den största anläggningen dom har att sköta? Vaktmästarna ska
också sätta upp lappar med omklädningsrum för match på helgen, det saknas mer eller mindre jämt vilket också
ställer till det då vi får försöka styra upp det. Med tanke på att vi är största fotbollklubben i Karlskoga är det rent
pinsamt hur anläggningen sköts, det finns ingen som lägger sin själ i det och bryr sig helt enkelt. Jag tycker ni som
jobbar i kommunen samt politiker borde komma ut och se hur det ser ut egentligen, tror ni skulle få en chock!
Allt görs i sista sekund blir ett irritations moment. Svåra att få tag i. Varför va/sitta på hallen. När det är sommar
säsong.Lat atetyd. Som i hallen under vinter tid måste man be om hjälp att ta fram saker till speeker jobbigt det
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ska ju bara va framme. Dåligt klippt gräsmata det är inte viktigt alls Monika på bokningen är riktigt trevlig känns
som hon vill det bästa med stadion hallen.
Min åsikt är att alla lag som utnyttjar anläggningen skall bidra till skötseln. Detta kan göras som arbetsdagar för de
som har åldern inne och klarar att t.ex. räfsa löv, sopa, städa etc. De skulle skapa mer känsla och laganda, samt
förståelse för att det tar tid för vaktmästare och andra att ta reda på t.ex. skräp efter spelare.
Skulle önska ett litet hus vid kanalplanen så det finns toaletter och att man kan fylla på vattenflaskor där. Vi har
många seriematcher där och det finns ett stort behov.
Våran lokal och duschrum är väldigt slitet. Mögel, insekter och allmänt uttjänt
Lokaler på nobelstadion är undermålig och eftersatta. Stora brister i städning och sliten interiör. Gräsplaner på
kanalplan gödslas, kritas och lagas väldigt dåligt och/eller sällan.
Omklädningsrum, liten kiosk och en mindre läktare krävs i B-hallen.
Anläggningens skick är en direkt risk för skada samt omklädningsrummens skick är onekligen en ohälsosam miljö
för barn
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