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Vi i BTK Kungsör har hamnat i problem då föreningen växt mycket
de senaste åren, och nu har vi kommit till den punkten att vi
inte kan tacka ja till nya medlemmar längre då vi inte får
plats i lokalerna. 
Bordtennis är en oerhört materialkrävande idrott och vi har
just nu tio bordtennisbord och ett trettiotal barriärer som
utgör en viktig del av verksamheten. Det förråd som vi har idag
i direkt anslutning till A-hallen är överfullt och detta
innebär ju att vi inte kan utöka verksamheten mer. Vi har
dessutom vår verksamhet i B-hallen och det blir en stor
ansträngning på både material och oss ledare som måste plocka
fram allt detta material vid varje träningstillfälle. Det
handlar alltså om tio bord, d v s tjugo bordshalvor och ett
trettiotal barriärer. Allt detta ska släpas fram och tillbaka
vid varje träningstillfälle och eftersom vi har en verksamhet
som innefattar både barn, ungdomar, seniorer och pensionärer så
blir detta väldigt slitsamt. Inte minst för våra pensionärer
som knappt klarar detta, men även för övriga vuxna är detta en
betydlig ansträngning såväl fysiskt som tidsmässigt.
Jag ska dra lite bakgrundsfakta så att ni ska få en djupare
förståelse för vilka problem som finns och varför dom uppstått.
När den nya delen av Sporthallen byggdes A-B hallen så var det
framför allt med tanke på skolverksamhet och således så
utformades hallen och alla utrymmen med det i åtanke. Men med
åren så har andra idrotter och verksamheter växt på ett sätt
man nog inte kunde föreställa sig där och då. 
Innebandy som då var just en skolidrott fick ett stort uppsving
på 1990-talet och det är ju den verksamheten som än idag har
mest tid och plats i den nya delen av Sporthallen. Det är en
stor verksamhet som också är väldigt krävande vad gäller
förrådsutrymme. 
Vi i BTK Kungsör hade ju vår lokal nere i källaren tidigare,
men eftersom det inte är en lokal som är lämpad för bordtennis,
bland annat med tanke på den låga takhöjden och att storleken
på lokalen inte räcker till så bad vi om att få flytta upp.
Både för att lokalerna skulle räcka till för att utöva vår
idrott på ett värdigt sätt men också för att vi skulle kunna
växa som förening, något som vi också som sagt har gjort. 
Vi i BTK Kungsör har unika möjligheter att få både en bredd och
en topp på vår satsning då vi knutit till oss två av
Västmanlands bästa tränare, varav en dessutom är spelare i A-
laget som just nu huserar i nationella serien div.3 där vi
hamnade på en fjärdeplats i år. Vi har en femårsplan där vi
satsar på att först gå upp i div.2 för att där stabilisera oss
och gå vidare mot div.1. Det anser vi vara en rimlig plan, men
för att förutsättningarna ska bli bättre vad gäller träning så
behövs denna förändring som vi nu önskar. Det handlar ju om att
klubben ska ha träningstider tillgängliga fem dagar varje
vecka, plus träningsläger och tävlingar på helger. Vi har även
planerat att dra igång företagspingis där Kungsörs företag
kommer erbjudas möjlighet att delta som en hälsofrämjande och
positiv sak för kommunens företag.
Problemet som uppstått är alltså att Sporthallen vuxit ur sina



kläder. Den har inte uppdaterats på så många sätt som behövts
utifrån verksamheternas behov. Detta är något som även
innebandyföreningen och gymnastikföreningen har uppmärksammat
kommunen på. 
Det vi i BTK Kungsör önskar är att en hall anpassad för
bordtennis med tillhörande förråd och omklädningsrum ska byggas
på baksidan av Sporthallen, i direkt anslutning till den
befintliga byggnaden. Om denna placering ej är möjlig så önskar
vi hall på annan central plats i kommunen. Vi önskar en riktig
bordtennishall som är anpassad för bordtennis. Vi vill kunna ha
minst 12 bord uppställda permanent och lokalen ska vara
ändamålsenligt anpassad vad gäller storlek, golvmaterial och
färg, väggfärg, takhöjd och belysning. Detta är något som alla
bordtennisföreningar i Västmanland redan har.
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Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.


