
Gislaved den 6 februari 2018

Beträffande: Eventuella simhall och sportarenan.

Frågan har tagit olika riktningar som vi uppfattar som negativ för kommunens innevånare, därför
kommer Kristdemokraterna med följande förslag för att se frågan från en annan vinkel.

Se på behovet och hur verksamheten har utvecklats tills dags dato i de olika orterna/sporterna.

Behovet av Anderstorps simhall kvarstår samt att den drivs idag på ett lyckosamt sätt. Därför borde

den tas över helt av en ldrottsförening och drivas som andra anläggningar vi har idag i kommunen.

Smålandsstenars tänkta idrottshall skulle man kunna utöka med en liknande liten bassäng som den
som finns idag med tillhörande bastu t.ex.

Gislebadet skulle man kunna se till att höja kanterna på badet för att utöka djupet i den och kunna få
det officiella djupet för tävlingar. Samt att se möjligheten till en läktare på den södra kortsidan. Med
tanke på ovan höjning så behövs utöka bassängens livstid, vilket skulle kunna göras som på

Hörsjöbadet och lägga en Liner (gummi matta) i den. Med ny modern reningsanläggning.

Behovet som kvarstår är en sportarena för att kunna utveckla de sporter som idag har bra utveckling
för ungdomar och i tävlingssammanhang. Därför skulle en arena vid Henja Östra kunna byggas för
Handbollen, Volleybollen och som utvecklings möjlighet Basket. Läget för denna är utmärkt för

tillgängligheten från Riksväg 27 - Henja Östra. Den av kommunen betalda infarten.

Industrimarken som skulle tas tillanspråk kommer att kunna tas tillbaka via den nyplanerade

industrimarken söder om Anderstorpsvägen/sportarenan.

En sådan sportarena skulle kunna sponsras av företag.

Kristdemokraterna i Gislaveds kommun motionerar att följande alternativ utreds:

1. Att till Smålandsstenars sporthall läggs till en liten bassäng, liknande dagens.

2. Att Anderstorpssimhalls ägande och drift tas över helt av en ldrottsförening.

3. Att Gislebadets bassäng höjs så att djupet blir tävlingsmässig.

4. Att Gislebadets bassäng läggs en Liner så att livslängden förlängs väsentligt.

5. Att en ny sportarena byggs i Henja Östra för Handboll, Volleyboll och Basket.

För Kristdemokraterna i Gislaveds kommun
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Motion gällande utredning om sim- och sporthallar i Gislaveds kommun

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till
Isen för fortsatt beredning
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