Resultat Nobelanläggningar 2020
– per anläggning
2020-06-22

1. Bakgrundsfråga Vilken anläggning utnyttjar du oftast?
Bhallen/Nobelhallen
Namn
Bhallen/Nobelhallen
Nobelstadion
KEMAB Arena
Total

KEMAB
Arena

Nobelstadion

Antal

%

Antal

%

Antal

%

74

100

0

0

0

0

0

0

16

100

0

0

0

0

0

0

44

100

74

100

16

100

44

100

Svarsfrekvens
B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

35,7% (74/207)

7,7% (16/207)

21,3% (44/207)

2. Bakgrundsfråga ålder
B-hallen/Nobelhallen
Namn

Antal

Nobelstadion

KEMAB Arena

%

Antal

%

Antal

%

16-20 år

0

0

0

0

0

0

21-25 år

1

1,4

0

0

2

4,5

år

73

98,6

16

100

42

95,5

Total

74

100

16

100

44

100

26-

Svarsfrekvens
B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

35,7% (74/207)

7,7% (16/207)

21,3% (44/207)

3. Bakgrundsfråga kön
B-hallen/Nobelhallen
Namn

Nobelstadion

KEMAB Arena

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Man

68

91,9

15

93,8

35

79,5

Kvinna

6

8,1

1

6,2

9

20,5

Annat

0

0

0

0

0

0

74

100

16

100

44

100

Total

Svarsfrekvens
B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

35,7% (74/207)

7,7% (16/207)

21,3% (44/207)

4. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen vid anläggningen?
BNobelstadion
hallen/Nobelhallen
Namn

Antal

%

Antal

Mycket nöjd

25

33,8

4

Ganska nöjd

31

41,9

5

Varken nöjd eller
missnöjd

16

21,6

6

Ganska missnöjd

2

2,7

1

Mycket missnöjd
Total

%

KEMAB
Arena
Antal

%

25

5

11,4

31,2

13

29,5

37,5

24

54,5

6,2

2

4,5

0

0

0

0

0

0

74

100

16

100

44

100

Svarsfrekvens
B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

35,7% (74/207)

7,7% (16/207)

21,3% (44/207)
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5. Hur nöjd är du med anläggningen som helhet?
BNobelstadion
hallen/Nobelhallen
Namn

KEMAB
Arena

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Mycket nöjd

4

5,4

0

0

4

9,1

Ganska nöjd

29

39,2

2

12,5

15

34,1

Varken nöjd eller
missnöjd

17

23

4

25

12

27,3

Ganska missnöjd

20

27

8

50

7

15,9

Mycket missnöjd
Total

4

5,4

2

12,5

6

13,6

74

100

16

100

44

100

Svarsfrekvens
B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

35,7% (74/207)

7,7% (16/207)

21,3% (44/207)

6. Hur nöjd är du med hur verksamhetsytan är iordningställd inför träningen?
BNobelstadion
hallen/Nobelhallen
Namn

KEMAB
Arena

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Mycket nöjd

10

13,5

1

6,2

4

9,1

Ganska nöjd

34

45,9

3

18,8

14

31,8

Varken nöjd eller
missnöjd

22

29,7

6

37,5

15

34,1

Ganska missnöjd

8

10,8

3

18,8

7

15,9

Mycket missnöjd

0

0

3

18,8

4

9,1

74

100

16

100

44

100

Total

Svarsfrekvens
B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

35,7% (74/207)

7,7% (16/207)

21,3% (44/207)
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7. Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Instämmer
helt 4
B-hallen/Nobelhallen
BH/
Nobelstadion
NS
NH
Kemab Arena

KA

3

Instämmer
inte 1

2

BH/
BH/
BH/
NS KA
NS KA
NS
NH
NH
NH

KA

Vet ej
BH/
NS KA
NH

Antal Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant
Det är lätt att komma i kontakt med
personalen vid anläggningen, via
telefon.

25

1

4

21

6

16

7

4

9

3

1

3

18

4

12

Anläggningens information på
kommunens hemsida är bra.

5

2

2

24

5

13

20

4

11

2

2

8

23

3

10

Anläggningens information på
Nobelhallens facebooksida är bra.

5

0

2

15

5

4

17

5

11

2

0

5

34

6

22

Statistik
Det är lätt att komma i kontakt med personalen vid anläggningen, via telefon.
B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

Medelvärde

2,43

1,94

1,93

Median

3

2

2

B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

Medelvärde

1,81

2,06

1,75

Median

2

2

2

Anläggningens information på kommunens hemsida är bra.

Anläggningens information på Nobelhallens facebooksida är bra.
B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

Medelvärde

1,38

1,56

1,07

Median

2

2

0,5

Svarsfrekvens
Bhallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB
Arena

Det är lätt att komma i kontakt med personalen vid
anläggningen, via telefon.

35,7% (74/207)

7,7%
(16/207)

21,3%
(44/207)

Anläggningens information på kommunens hemsida är bra.

35,7% (74/207)

7,7%
(16/207)

21,3%
(44/207)

Anläggningens information på Nobelhallens facebooksida är
35,3% (73/207)
bra.

7,7%
(16/207)

21,3%
(44/207)

Totalt medelvärde: Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Medelvärde

B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

1,88

1,85

1,58

5

B-hallen/Nobelhallen

Nobelstadion

KEMAB Arena

6

8. Övriga synpunkter
B-hallen/Nobelhallen
Nobelhallen och B-hallen är toppen. Det vi saknar är fler omklädningsrum. Då skulle allt vara perfekt.
Omklädningsrum vid b-hallen o förråd ! Mer omklädningsrum över lag dom som finns räcker inte till . Måste finnas
omklädningsrum för tjejer när dom tränar med killar det finns det sällan . När det är match ishallen så är domar
rummet upptaget o ledar rummen är det oftast ledare som byter om !
Fler Omklädningsrum är ett måste i Nobelhallen. Även en skottramp!
Anläggningarna är väldigt nergångna och framför allt saknas omklädnings- och förrådsutrymmen. Vidare är det
tråkigt att anläggningarna inte finns tillgängliga för cuper och träningsmatcher i större utsträckning.
Omklädningsrum i anslutning till B-hallen vore bra, då kunde det arrangeras matcher för de mindre årskullarna där.
Omklädningsrummen i Nobelhallen är ofta bokade i anslutning till matcher på helger och kvällar, då herrlagen
spelar tas ofta fler omkl rum i anspråk. En skottramp på utsidan hade också varit bra att få till, det blir ett
ytterligare komplement till övrig verksamhet och förmodligen väldigt uppskattat av barnen.
Mer omklädningsrum
Vid bokning av tider så är det varierande om man kommer in på anläggningen, detta gäller främst b-hallen.
Omklädningsrum till B-hallen. Hela mattor i gången vid omklädningsrummen i A-hallen Ljudisolering i B-hallen Mer
serviceminded personal men de nya ansiktena är mycket trevligare än hur det var tidigare En nya arena blir
fantastiskt bra
Alldeles för få omklädningsrum, med träningar i både A o B hall. Pojkarnas hockeyutrustning rostar sönder då
torkmöjligheter/ ventilation är undermålig i förråden o har så varit i många år. Toaletterna är ofta ofräsha och inte
ordentligt städade. Utrustning för att som ledare städa i omklädn.rum saknas ofta. Anläggningen som helhet känns
sliten och de ʺ förbättringarʺ som gjorts exempelvis duscharna håller inte speciellt länge.
Undermåligt renoverade omklädningsrum som också är för få till antalet, begränsade omklädningsmöjligheter för
tjejer/kvinnliga idrottare. Dåliga förrådsmöjligheter, slitet och dåligt underhåll.
Jag är ledare i tjejhockey och vet om tjejernas problem vid träning. Jag har dock upptäckt att det ibland finns mer
plats än dom tror ibland. Om man tittade så är det så att ibland när tjejer tränar med killar så skulle det finnas mer
plats om man visste i vilka killlag det är mest tjejer så att omklädningsrum skulle delas med flera åldersgrupper.
Det behövs 4 omklädningsrum i B-hallen samt lite förrådsutrymme. En skottramp som BIK ungdom har material till
kan man inte förstå att Kga kommun är så motsträviga till. Det är många ungdomar som hänger i ishallarna både
sommar och vinter så en skottramp skulle vara pricken över i.
Tråkig sits för damhockey, se till och bygg ett omklädningsrum till bik tjejerna........Ett utomhusgym med fria vikter
hade varit perfekt för, friidrott, hockey, fotboll mm. Rävåskullen är det finaste vi har i Karlskoga!
Skottramp & fler omklädningsrum snarast.
Läktare i B hallen. Flera omklädningsrum, kanske tex baracker på utsidan med dusch/toalett. Stora hallen väldigt
sliten invändigt.
Bygg omklädningsrum i b-hallen
Saknar omklädningsrum i B-Hallen eller direkt anslutning till hallen.
Omklädningsrum Och förråd vid B-hallen så den blir helt oberoende av Nobelhallen. Bygga så att man får
träningsyta Inomhus för friidrotten, hockeyn, fotbollen mm. Ej beroende av väder. En fys.lokal.Det bästa
alternativet vore att bygga in hela Nobelstadion. Konstgräsplan, friidrottsanläggning, gym, fysytor inomhus. Ett
sportcenter för alla slags sporter.
Isolera taket i B-hallen så att ljudnivån blir bättre.
Bygg fler omklädningsrum och fler förråd
Mattan bakom ståplats är äcklig och svårstädad.
Nobelhallen fler omklädningsrum ganska kaos vissa träningstider
Fler omklädningsrum. En rejäl uppfräschning av I första hand Nobelhallen.
Fler omklädningsrum i Nobelhallen och B-hallen vore på sin plats. Och speciellt till alla tjejer som är aktiva
Vore bra med bättre utrustning i omklädningsrummen. Tex whiteboardtavlor, möjligheter att sätta upp dokument
vid varje dörr till varje omklädningsrum. Utrymningsvägar/ nödbelysning finns inte och är inte uppmärkta i
spelargången/ omklädningsrum Omklädningsrummen är inte uppmärkta. Städning/ tillsyn av toaletter (offentliga)
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under helger är bristfällig Besiktning/kontroll av omklädningsrum borde ske oftare. Ytskikten i vissa duschar börjar
redan spricka/släppa från golv och väggar fast de nyligen är renoverade Bristen på omklädningsrum och förråd gör
att det är svårt att planera verksamheten. Speciellt vid matcher när man har samlingstider som krockar med
träningstider
N obelstadions omkl rum är usla så många barn som byter om där och inte ens toaletterna har lyse . fixa till
kanalplan med vatten o omkl rum .
Det är svårt att få tag på vaktmästare i hallen. Jag har letat i vaktmästeriet ett antal gånger utan att hitta någon.
Om brister på anläggningen eller utrustning påpekas, kan det ta flera veckor innan det åtgärdas. Exempelvis sa jag
till tre gånger om att småmålen i B-hallen var trasiga och hade vassa kanter, innan det åtgärdades efter nästan tre
veckor.
Viktigt att tränare i de olika lagen ser till att man städar efter sig... I år har det ofta varit bedrövligt i
omklädningsrummen när -05 har tränat!
Jag tillbringar stor del av min fritid på områdets alla 3 anläggningar och ser och hör väldigt mycket gällande
anläggningarna. Så jag börjar med Nobelstadion: Lokalerna i nobelstadion är undermåligt underhållna och inte
anpassade efter dagens behov. Finns sällan toapapper/torkpapper samt tvål. Inga möjligheter till vatten för att fylla
vattenflaskor när alla omklädningsrum är upptagna för verksamhet. Jag skäms tyvärr när vi har gästande lag och
när de får se våran undermåliga slitna anläggning. Ombyggnationen som gjordes åt amerikanska fotbollen
slutfördes inte överallt i nobelstadions korridor. Där har barnen möjlighet till att skada sig med hängande kablar
och rör från taket som inte har innertaket kvar. Ser ut som ett icke slutfört projekt. KEMAB: Jag vet inte vad
vaktmästarna håller hus men städning och underhåll av konstgräset sköts väldigt dåligt. Jag tillbringar mycket tid
även på denna plan så jag ser vad som ligger kvar på planen. Påpekar hela tiden för vårt lag att ta reda på
saker/skräp efter er så det inte ser ut som det gör på planområdet . Barnen erkänner även de att det ser inte bra
ut att lämna skräp efter sig. Gällande alla fotbollsplaner konstgräs och gräsplanerna i området har inga vilobänkar
endast kemab har vind/regnkur. Vid matcher får spelarna stå och vila. Så trä bänkar behövs till alla planer.
Nobelhallen/B hallen: För lite omklädningsrum samt ruskigt dålig standard på dessa då det är slitet och fuktskador i
alla duschutrymmen. Även i denna anläggning är det dåligt med toapapper/torkpapper och tvål. B-hallen saknar
jag rinnande vatten och ljudisolering i taket, svårt att informera spelarna på planen pga akustiken. Tycker
ledningen ska skämmas när vi har gästande A-lag här och de får 2 sunkiga omklädningsrum att nyttja, där måste
de till mycket bättre.
För att alla ska kunna ha samma förutsättningar i Nobelhallen så måste det komma till fler omklädningsrum det går
inte att ha så många lag och så många ungdomar som tränar på is utan att det finns att byte om det ska finnas
förutsättningar att ungdomarna ska lyckas och kunna träna både is och fys och samtidigt ha ett rum att byta om i.
Ingen kritik mot de som jobbar där. De gör så gott de kan. Men det måste anställas mer personal kring Nobelhallen
för att upprätthålla en bra miljö för 300 ungdomar. De som jobbar där idag hinner aldrig med att göra det där lilla
extra som ibland krävs för att upprätthålla kvaliteten på anläggningen.
Nobelhallen känns lite 70-tal och anläggningen känns sliten. De förbättringar som gjorts känns inte varaktiga. Som
om de gjorts utan tanke på det enorma slitage de utsätts för i och med att väldigt mycket folk rör sig i lokalerna
varje dag hela hockeysäsongen. Generellt känns Toaletterna ofta ofräsha och inte ordentligt städade. Utrustning för
att som ledare städa i omklädningsrummen saknas ofta. Alldeles för få omklädningsrum i förhållande till alla
träningar i både A o B hall. Pojkarnas hockeyutrustning rostar sönder då torkmöjligheter/ ventilation är undermålig
i förråden o har så varit i många år.
Fler omklädningsrum i nobelhallen
Borde finnas städgrejer i varje omkl.rum, finns inte idag. Fler soptunnor i hallen , finns inga utställda förutom då
det är A-lags match, folk slänger skräp annan tid också. Då vi idag har 2 ishallar måste vi ha fler omkl.rum att
tillgå. Då skulle vi kunna utnyttja b-hallen för match också. Mattan i spelargången har inte suttit ihop rätt, den har
släppt o ligger omlott. Spelare o ledare har snubblat hela vintern. Sådana enkla saker måste kunna åtgärdas
snabbare.
Inga papperskorg källsortering finns inte dåligt städa....vaktmästare gör inte många knop.
Det behövs fler omklädningsrum i Nobelhallen. Avbytarbänkar till gräsplanerna vid Nobel. Både till kanalplan och
trekanten.
Mer omklädningsrum. Tillgång till B-hallen även före A-lags matcher matrialarnas tagg borde också funka till Bhallen.(har hänt att man fått vänta på upplåsning) När saker går sönder borde de repareras mycket tidigare
exempel tvättmaskin som stod trasig nästan hela säsongen vet inte vart missen vart där.
Mer förråd och omklädningsrum
Fler omklädningsrum
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fler omklädningsrum
Omklädningsrum är små och slitna, passage upp till B-hallen är inte bra. Små duschrum samt att det finns knappt
plats för att torka sig vid när man ska in och ut. Krokar sitter väldigt högt med tanke på de små barnen. Lämpligt
vore att det komplettera med nya omklädningsrum till B-hallen
Fler omklädningsrum är det behov av, även omklädningsrum samt en läktare i B-hallen skulle vara bra då denna
hall skulle kunna njutnas mer.
Omklädningsrum är en bristvara
Mera omklädningsrum vid Nobelhallen
Fler omklädningsrum behövs. Bygg ihop A- och B-hallen (se lösning Löfbergs arean i Karlstad). Bygg upp läktare i
B-hallen. Kontrollera temperatur i B-hallen. Det är för kallt på vintern.
Allmänhetens åkning prioriteras i princip aldrig. Vid ytterst få tillfällen spolas isen inför allmänhetens åkning. Första
dagen och första allmänhetens på sportlovet år 2018 var det ca: 30 personer inkl. barn på plats vid öppning. Isen
var totalt sönderkörd och fullt av blod fanns på isen. Jag och andra föräldrar fick åka runt och ta bort detta. Det
spelade egentligen ingen roll eftersom isen var nästintill obrukbar efter A-lagets träning.
Nobelstadion
Svårt att få vissa saker åtgärdade. Som t.ex. när det rinner in vatten från taket i lokalen. Icke existerande städning
av toalett. Trappstädning som kommunen borde göra som inte görs.
En upp fräschning i omklädningsrummen på nobelstadion!
Vattna gräset planerna är stenhårda Konstgräsplanen är gammal och stenhård och det är väldigt stor skaderisk o
träna på konstgräs som den ser ut just nu Och duschutrymmen behöver renoveras
Svaret mycket missnöjd med nobelstadion härrör på dess dåvarande skick innan renoveringen startade. Just nu går
de ju av förklarliga själ inte ha nån åsikt.
Det droppar vatten in i vår lokal och har gjort så i ca tre månader vi har påpekat detta. Men inget händer. Hoppas
på bättring snarast!.
Bättre omklädningsrum
Bevattning av gräsplanerna är under all kritik. Stor skaderisk när planerna är stenhårda. Skulle behöva en
renovering av omklädningsrum i KBs klubbhus.
B-planen är i stort behov av större omsorg. Den behöver vattnas o skötas om mer än vad som sker nu.
Omklädningsrum samt duschrum är i stort behov av renovering. Luktar mögel i duschen! Jag tycker även att
vaktmästarna är riktigt trevliga när man ringer dem om något.
KEMAB Arena
Konstgräset är totalt utslitet och en stor skaderisk. Alltid skräpigt runt planen. Hjul till mål saknas men framförallt
är konstgräset så dåligt att det är en skaderisk.
Nobelstadion/stadion som tillhör kemab arena behöver rustas upp. Det saknas tak på vissa ställen i korridorerna,
vad händer om någon kastar upp en boll i taket där det ej finns tak? Omklädningsrummen är ofta ostädade och
allmänt skitiga och slitna. Hela stadion med omklädningsrum och allt skulle behöva rustas upp och hållas efter mer.
Under perioden som vi tränade på kemab i våras så upplevde jag att det var alldeles för mycket folk på och runt
planen. Flertalet gånger fick jag fösa iväg barn och ungdomar spelade och störde på våran bokade plan. Dessutom
kan jag inte påstå att KB gjorde nånting för att följa restriktionerna gällande folk och publik. Stundtals 3 lag på
planen och 2 lag väntandes precis bredvid, plus föräldrar. Parodi
Lägg en ny matta helt enkelt
Tillgängligheten till omklädningsrum i Nobelhallen är otroligt dålig. Har man ett lag där det är ett gäng tjejer med
behöver man två omklädningsrum och det finns aldrig. Då får tjejerna byta om i förrådet eller i ledarrummet och i
det senare kan det dyka upp ledare från andra lag. Inte bra!
Toalett nere vid kanalplanerna +tillgång till vatten så vi kan fylla på vatten flaskor
Vi har endast tränat en gång och då var allt till vår belåtenhet
Mkt slitna Anläggningar rakt över. Omklädningsrummen på KEMAB arena är i dåligt skick.
Måste klippa Kanalplan planer bättre! Det är skamligt högt idag även om nyss klippt.
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Omklädningsrummen är under all kritik då man får flisor och förstör kläderna när man sitter på bänkarna i dem,
samt att konstgräsplanen tappar väldigt mycket gräs som fastnar överallt
Se över målen status, så att hjul fungerar för att flytta dessa. Ta fram eller bort.
Konstgräset är gammalt och slitet vilket gör underlaget hårt. Det sliter på spelarna och medför problem med
hälspårre och benhinnor.
Detta gäller inte bara nobelanläggningarna men runt stadion och Kemab har det inte sett fint ut på många år.
Upplever rent generellt att det är ganska få inom kommunen som ʺ brinnerʺ för det de gör. Att det ska se helt,
fint och välskött ut även runtom. Saknar det från alla led, politiker ner till minsta arbetsinsats. Förstår att det
handlar om pengar men det blir inte billigare i slutändan när planer, mål etc. blir eftersatta. Självklart finns det bra
folk här men när jag kommer till andra städer /orter stöter man ofta på anläggningspersonal, även fast det är
helg/kväll. Ett exempel är att man ofta kommer till nyklippta planer. Verksamheten styr arbetstiderna. Det verkar
ju fungera i hallen här iaf. När det gäller skräp och förstörelse förstår jag att det är svårt. Skulle vara intressant att
veta vilket ansvar/uppdrag som gäller för varje anläggning /planer. Hur dessa inspekteras osv.
Vore bra om konstgräsplan på Kemab arena var iordningställd vid träning och match. Så är inte fallet alltid.
Svårt att få kontakt med vaktmästeriet, i samband med problem med belysning på Kemab bl a. Stökigt runt
planen, dålig belysning på vissa ytor. (Kemab)”Läktaren” har lösa betongplattor, som ibland är lite oroväckande.
Gäller både Kemab och Nobel. Hjulen på fotbollsmålen saknas ibland. Ibland har motståndarlaget inte haft nyckel
att låsa sina omklädningsrum med.
Fotbollsplanerna - rent generellt i kommunen, för alla föreningar - är i bedrövligs skick! Att bara klippa gräs, utan
att göra nåt åt att marken som gräset kommer upp ur jämnas till, ger ingen förbättring. Att Strandvallen håller
ungefär samma - eller bättre - kvalitet som ex gräsytorna på Kilsta ger väl en indikation på planernas status.
Kemab arenas underlag är slut. Är som en fritidsgård, skräp, brännskador i plasten på mattan, mopeder,
skadegörelse, ytor med grus har ej asfalterats efter lagning. Bänkar slås sönder. Bättre om annan yta var till
förfogande för allmänheten. Skadar anläggning för förening. Jämförelse, låt isen på nobelhallen vara tillgänglig för
fester på fredagar, hur skulle isen se ut på lördagen?
Eftersom vi tillbringar mycket av vår träning på Kilsta IP så kan jag väl säga att där är förutsättningarna
katastrofala. Väldigt dåligt skötta planer, bland annat underhåll, hjälper inte bara att klippa....motståndarna vill inte
ens spela match på våra planer pga skaderisken.
Övergripande tycker jag att gräsklippningen kan skötas bättre. Man möts allt för ofta av på tok för högt gräs. Gör
ett studiebesök på Stora Valla i Degerfors och se hur de träningsplanerna klipps.
Duschutrymmena som renoverades för några år sedan är ett skämt. Färgen på väggarna flagnar i stora sjok.
Städningen är också undermålig.
Det hade varit bra med nät på kanalplan. Många bollar försvinner ut i det höga gräset utanför planerna.
Omklädningsrum och duscharna är slitna på bottenvåningen
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Kultur- och föreningsförvaltningen

Svar på synpunkter om Nobelanläggningar 2020
Nobelhallen och B-hallen
Synpunkt
Nobelhallen och B-hallen är toppen.
Många har synpunkter på att det är för få
omklädningsrum och för få förråd.
Flera vill att det byggs omklädningsrum i Bhallen
Mattan bakom ståplats är äcklig och svårstädad.
Toaletterna är ofta ofräscha och inte ordentligt
städade.
Några vill att en skottramp byggs
Läktare i B-hallen
Under helger är bristfällig Besiktning/kontroll
av omklädningsrum borde ske oftare.
Det är svårt att få tag på vaktmästare i hallen.
Jag har letat i vaktmästeriet ett antal gånger utan
att hitta någon.
Om brister på anläggningen eller utrustning
påpekas, kan det ta lång tid innan det åtgärdas
Viktigt att tränare i de olika lagen ser till att man
städar efter sig... I år har det ofta varit bedrövligt
i omklädningsrummen när -05 har tränat!
Ingen kritik mot de som jobbar där. De gör så
gott de kan. Men det måste anställas mer
personal kring Nobelhallen för att upprätthålla
en bra miljö för 300 ungdomar. De som jobbar
där idag hinner aldrig med att göra det där lilla
extra som ibland krävs för att upprätthålla
kvaliteten på anläggningen.
Tillgång till B-hallen även före A-lags matcher
matrialarnas tagg borde också funka till Bhallen.(har hänt att man fått vänta på
upplåsning)
Utrustning för att som ledare städa i
omklädningsrummen saknas ofta.
Bygga så att man får träningsyta Inomhus för
friidrotten, hockeyn, fotbollen mm. Ej beroende
av väder. En fys.lokal.
Små duschrum samt att det finns knappt plats för
att torka sig vid när man ska in och ut. Krokar
sitter väldigt högt med tanke på de små barnen.
Allmänhetens åkning prioriteras i princip aldrig.
Vid ytterst få tillfällen spolas isen inför
allmänhetens åkning.
Ljudisolering i taket i B-hallen, svårt att

Svar
Genom den stora ombyggnaden av nobelhallen
så kommer det att byggas 2021 – 2023så blir det
fler omklädningsrum och förråd.
Det är inte planerat nu utan finns med i framtida
planeringar.
Vi skall titta på vad vi kan göra åt problemet
Skall sättas upp med hjälp av BIK-ungdom
De som använder det skall grovstäda och
meddela om fel uppstått.
Personalen kan vara någon stans i hallen eller på
annan anläggning, personal kan nås även på
telefon 0586-618 73.
Vissa brister kan vara annan förvaltning som
skall åtgärda och det felanmäler vi vidare.
Kultur- och föreningsförvaltningen ansvarar
verksamhetsytor och där tillhörande material.
Vi försöker att påminna om att alla skall
grovstäda efter sig för att det skall vara trevligt
för de som kommer efter.
Tyvärr så kan vi inte utöka personal styrkan så
det här tar vi till oss och ser vad som vi kan
förbättra.

Om dörren har varit låst så kan någon ha missat
att öppna, vi tittar på en lösning.
Utrustning fylls på när personalen upptäcker att
det saknas och är tacksam att vi får medelande
om att något saknas eller är trasigt.
När Nobelhallen renoverats så finns det mer yta
till fysiskaktivitet.
Genom den stora ombyggnaden av Nobelhallen
så blir det bättre duschrum. Högt sittande krokar
tar vi med oss i planeringen av ombyggnaden.
Vi tar till oss synpunkten.
Tack för synpunkte, vi tar det vidare till framtida
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informera spelarna på planen pga akustiken.
Inga papperskorg för källsortering finns
När saker går sönder borde de repareras mycket
tidigare exempel tvättmaskin som stod trasig
nästan hela säsongen vet inte vart missen vart
där.
Kontrollera temperatur i B-hallen. Det är för
kallt på vintern.

renoveringer.
I renoveringen så tas det med i beaktning
Tvättmaskiner är föreningarna själva som ansvar
för.
Det finns ingen tillskottsvärme endast
avfuktningsaggregat.

Nobelstadion
Synpunkt
Flertalet har synpunkter på att omklädningsrum
och anläggning behöver renoveras
Avbytarbänkar till gräsplanerna vid Nobel. Både
till kanalplan och trekanten.
Vattna gräset planerna är stenhårda
Nobelstadions omkl rum är usla så många barn
som byter om där och inte ens toaletterna har
lyse . fixa till kanalplan med vatten o omkl rum .
Lokalerna i nobelstadion är undermåligt
underhållna och inte anpassade efter dagens
behov.
Icke existerande städning av toalett.
Trappstädning som kommunen borde göra som
inte görs.
Det droppar vatten in i vår lokal och har gjort så
i ca tre månader vi har påpekat detta. Men inget
händer. Hoppas på bättring snarast!.
Skulle behöva en renovering av
omklädningsrum i KBs klubbhus.
B-planen är i stort behov av större omsorg. Den
behöver vattnas o skötas om mer än vad som
sker nu.
Jag tycker även att vaktmästarna är riktigt
trevliga när man ringer dem om något.
Det saknas tak på vissa ställen i korridorerna,
vad händer om någon kastar upp en boll i taket
där det ej finns tak?
Omklädningsrummen är ofta ostädade och
allmänt skitiga och slitna. Hela stadion med
omklädningsrum och allt skulle behöva rustas
upp och hållas efter mer.
Toalett nere vid kanalplanerna +tillgång till
vatten så vi kan fylla på vatten flaskor
Måste klippa Kanalplan planer bättre! Det är
skamligt högt idag även om nyss klippt.
Konstgräsplanen är gammal och stenhård och
det är väldigt stor skaderisk o träna på konstgräs
som den ser ut just nu
Städning och underhåll av konstgräset sköts
väldigt dåligt.
Under perioden som vi tränade på kemab i våras
så upplevde jag att det var alldeles för mycket
folk på och runt planen. Flertalet gånger fick jag

Svar
Renovering av Nobelstadion är planerad att
genomföras.

Renovering av Nobelstadion är planerad att
genomföras.
Renovering av Nobelstadion är planerad att
genomföras.
Tar frågan vidare
Felet har felanmält vidare till de som ansvar för
Nobelstadion och de har gjort vad som går att
göra i nuläget. Renovering av Nobelstadion är
planerad att genomföras.
Framtida renovering.
Vi tar till oss din synpunkt.
Tack för din feedback.
Renovering av Nobelstadion är planerad att
genomföras.
Renovering av Nobelstadion är planerad att
genomföras.
Det finns inte med i någon planering nu.
Vi för frågan vidare till berörd part.
I oktober gjordes fälttest med resultatet godkänd
för breddfotboll.
Vi tar till oss vad synpunkten handlar om.
Det är tråkigt att höra att man inte respekterar
varandra. Under träningstider och matcher
ansvarar föreningarna själva för att man inte stör
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fösa iväg barn och ungdomar spelade och störde
på våran bokade plan. Dessutom kan jag inte
påstå att KB gjorde nånting för att följa
restriktionerna gällande folk och publik.
Stundtals 3 lag på planen och 2 lag väntandes
precis bredvid, plus föräldrar. Parodi
Vi har endast tränat en gång och då var allt till
vår belåtenhet
Se över målen status, så att hjul fungerar för att
flytta dessa. Ta fram eller bort.
Detta gäller inte bara nobelanläggningarna men
runt stadion och Kemab har det inte sett fint ut
på många år. Upplever rent generellt att det är
ganska få inom kommunen som ʺbrinnerʺ för det
de gör. Att det ska se helt, fint och välskött ut
även runtom. Saknar det från alla led, politiker
ner till minsta arbetsinsats. Förstår att det
handlar om pengar men det blir inte billigare i
slutändan när planer, mål etc. blir eftersatta.
Självklart finns det bra folk här men när jag
kommer till andra städer /orter stöter man ofta
på anläggningspersonal, även fast det är
helg/kväll. Ett exempel är att man ofta kommer
till nyklippta planer. Verksamheten styr
arbetstiderna. Det verkar ju fungera i hallen här
iaf. När det gäller skräp och förstörelse förstår
jag att det är svårt. Skulle vara intressant att veta
vilket ansvar/uppdrag som gäller för varje
anläggning /planer. Hur dessa inspekteras osv.
Vore bra om konstgräsplan på Kemab arena var
iordningställd vid träning och match. Så är inte
fallet alltid.
Svårt att få kontakt med vaktmästeriet, i
samband med problem med belysning på Kemab
bl a. Stökigt runt planen, dålig belysning på
vissa ytor. (Kemab)”Läktaren” har lösa
betongplattor, som ibland är lite oroväckande.
Gäller både Kemab och Nobel. Hjulen på
fotbollsmålen saknas ibland. Ibland har
motståndarlaget inte haft nyckel att låsa sina
omklädningsrum med.

Kemab arenas underlag är slut. Är som en
fritidsgård, skräp, brännskador i plasten på
mattan, mopeder, skadegörelse, ytor med grus
har ej asfalterats efter lagning. Bänkar slås
sönder. Bättre om annan yta var till förfogande
för allmänheten. Skadar anläggning för förening.
Jämförelse, låt isen på nobelhallen vara
tillgänglig för fester på fredagar, hur skulle isen
se ut på lördagen?

varandra.

Det är trevligt att höra att det fungerade.
Vi tar till oss vad synpunkten handlar om.
Tråkigt att du upplever anläggningen på det
sättet. Vi tar till oss dina synpunkter och ser vad
vi kan göra.

Om det gäller att målen skall stå på plats så
ligger det även på den arrangerande föreningen.
Synd att du upplever att det är svårt att få
kontakt med vaktmästarna de nås lättast på
telefon 0586-618 73.
Vi är medvetna om att det finns vissa partier på
planen som har lite svagare belysning.
Hjul till målen försvinner ibland när det plockas
bort för matcher vi är tackasamma om man
sätter tillbaka dem efter avslutad verksamhet det
skulle underlätta en del.
Nycklar till omklädningsrummen har också en
tendens till att komma på villovägar och det kan
vara så att det saknas nyckel ibland tyvärr.
Konstgräset har använts flitigt i 9år, I oktober
gjordes fälttest med resultatet godkänd för
breddfotboll. Anläggningen är även en spontan
fotbollsplan med belysning som man kan tända
under den mörka perioden och ökar användandet
en del.

