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Wiveca Andreasson (M) 

Annica Vink (C) 

Åsa Holmén (L) 

Hans Sundström (KD) 

Ronny Sandberg (S) 

Johan Bergqvist (V) 

Maria Gottschalk (-) 

Jan Karlsson (M) 

Murat Özbalci (C) 

Mattias Jonsäter (L) 

Bitten Mårtensson (S) 

Peter Lindberg (SD) 

Martin Sjöström (M) 

Isabella Dzanko (S) 

Richard Mattson (SD) 

Joakim Sandberg (M) 

Menaid Nocic (S) 

Sten Hugosson (SD) 

Roger Nielsen (M) 

Lennart Fredriksson (S) 

Nikki Arvidsson (SD) 

Othman Al Tawalbeh (S) 

Rolf Lundqvist (SD) 

Gun Friberg (S) 

Marcus Möller (SD) 

Reino Persson (S) 

Anna-Lena Olsson (SD) 

Anton Holmberg (SD) 

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf. 

Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf. 

Per-Arne Håkansson (S) ordf. 
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Patrik Selemba 

Amelie Stenqvist 

Ulf Söderström 

(C) 

Karin Larsson 

Ebba Kroon 

(L) 

Bodil Hellberg 

Monica Glans 

(KD) 

Barbro Nielsen 

Nils-Göran Nilsson 

(S) 

Ioana Cimpoeru 

Bengt Olle Andersson 

Dafina Lugici 

Mikael Mårtensson 

Linda-Marie Camper 

(V) 

Gunilla Pellinen 

Sven Ohlsson 

(SD) 

Marika Lindberg 

Jan Hennicks (-) 

Glehn Edman 

Tony Wiklander 

Harri Rosqvist 
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Åstorpsalliansen 

Till Åstorps Kommunfullmäktige 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg, 

Utan underlag och direkt på sittande möte i KSAU den 21 januari dök ärendet 

om förändrad nämndorganisation upp.    

Jag har tagit del av HD/NST:s artikel (nätbilagan 23 januari) angående styrets 

förslag till ny nämndorganisation. Jag noterar där följande citat ”Med två 

politiska vildar blir vi inte riktigt representativa. Det har blivit ett problem som 

uppmärksammats mer och mer”.   

Därav vår fråga: 

Menar Ronny Sandberg att motivet till förändringen i kommunstyrelsen är att 

dessa två politiska vildar sitter där? Om inte, vad är motivet?   

Åstorp 2020-01-23 

För Åstorpsalliansen 

Åsa Holmén (L)  
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Astorpsalliansen 
Kommunfullmäktige Åstorps kommun 

Interpellation ställd till Kultur-och fritidsnämndens ordförande Stig Rådström 

Det stora behovet av tränings- och matchtillfällen för olika föreningar har funnits i vår 

kommun under lång tid. De senaste fem åren har läget varit ganska akut. Där av beslut 2015 

om en ny hall på Bjärshög, med arbetsnamnet Arrangemangshall. En ny idrottshall som skulle 

möjliggöra för fler föreningar att få möjlighet till att kunna utöva sina olika idrotter oavsett 

vilken nivå eller syfte träningen har. 

En av de föreningar som under otroligt många år har fått utöva sin idrott i en omodern och 

icke-ändamålsenlig lokal är Gymnastikföreningen och dess gymnaster. I samband med 

framtagandet av den nya hallen på Bjärshög stod det ganska klart att det var svårt för 

gymnastiken att kunna få utrymme och kunna bedriva sin idrott. I den diskussionen blev det 

då bestämt att badhushallen skulle byggas om utefter deras behov. Nu har man kommit på att 

det inte går att bygga om badhushallen då det bedrivs· idrottsundervisning där. Tillbaka på ruta 

ett. 

Mot bakgrund av detta ställer vi följande frågor till ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden: 

1. Är det acceptabelt att en idrott som bedrivs i huvudsak av tjejer får tillgång till en så 

undermålig lokal? 

2. Vilka initiativ har Du tagit i frågan om gymnastikens möjlighet att bedriva sin idrott i en 

optimal lokal där de har möjlighet att träna och där de skapas förutsättningar för utveckling? 

3. Hur länge skall det bedrivas idrottsundervisning i badhushallen? 

4. När kan gymnasterna kunna bedriva sin idrott i en nyrenoverad och ändamålsenlig lokal 

utefter den beslutade planen? 

5. Har Du och nämnden försökt att hitta alternativa lösningar för gymnasterna under tiden 

som de väntar på den ombyggda badhushallen? 

Åstorp 2020-01-19 

För Åstorpsalliansen 

Wiveca Andreasson (M) Åsa Holmen (L) Hans Sundström (KD) 
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Svar på Alliansens interpellation 2020-01-23 

1. Är det acceptabelt att en idrott som bedrivs i huvudsak av tjejer får tillgång till en så undermålig

lokal?

Vi jobbar tillsammans med förvaltningen att hitta ändamålsenliga lokaler för kommunens olika 

föreningar oavsett om det gäller killar eller tjejer som är utövare. Vi är medvetna om att 

badhushallen i nuläget inte är en optimal lokal för Gymnastikföreningen. 

2. Vilka initiativ har Du tagit i frågan om gymnastikens möjlighet att bedriva sin idrott i en optimal

lokal där de har möjlighet att träna och där de skapas förutsättningar för utveckling?

Gymnastikföreningens lokaler har under min tid som ordförande diskuterats både på nämndsmöte 

och med BFAB. Enligt de besked vi fått ska badhushallen skyndsamt byggas om för att fungera 

bättre för Åstorpsgymnasterna. 

3. Hur länge skall det bedrivas idrottsundervisning i badhushallen?

Att det bedrivs mer idrottsundervisning i badhushallen än tidigare är en konsekvens av att 

timplanen för idrottsämnet ökat för årskurs 7-9. Detta tillsammans med att Tingdalsskolans 

idrottshall och Arrangemangshallen ännu inte är på plats har gjort att skolorna behöver bruka 

badhushallen mer än tidigare. Hur länge detta behov kvarstår beror på när de nya idrottshallarna 

är på plats. 

4. När kan gymnasterna kunna bedriva sin idrott i en nyrenoverad och ändamålsenlig lokal utefter

den beslutade planen?

Jag har i dagsläget inte något svar på frågan när renoveringen av badhushallen kan vara klar. 

Enligt den information vi i nämnden fått så ska både Tingdalshallen och Arrangemangshallen ha  

planerade byggstarter under 2020. Allt är beroende av hur lång byggtiden blir för kommunens nya 

idrottshallar. 

5. Har Du och nämnden försökt att hitta alternativa lösningar för gymnasterna under tiden som de

väntar på den ombyggda badhushallen?

Vi har tittat på Aktivas lokaler men det föll på att takstolarna inte går att flytta, där hade vi även 

hoppats på att bordtennisen skulle kunna få lokaler eftersom de är lika trångbodda som 

gymnastiken. Vi har även tittat på Haganäshallen men även där faller det på takhöjden. AU har 

begärt möte med Mikael Fors till nästa AU för att få presenterat vilka lokaler som Åstorps kommun 

ansvarar för och gå igenom vilka övriga möjligheter det finns 

Ordförande i Kultur och fritidsnämnden: Stig Rådström 
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