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godkänna förvaltningens utredning kring Guldkroksområdet och överlämna den till budgetberedningen.
ge förvaltningens i uppdrag att fördjupa de möjligheter och behov som beskrivs i utredningens slutsats. Detta ska göras i samarbetet med extern arkitektkompetens i syfte att ta fram
ett konkret förslag på innehåll, med tillhörande tidsplan, och en kostnadsbild för utvecklingen av området.
den fördjupade utredningen med konkreta förslag ska presenteras för kommunstyrelsen
senast i mars 2023 för att utgöra underlag i budgetprocessen inför 2024.

Sammanfattning
Guldkroksområdet är Hjo kommuns nav och mötesplats för rörelse, motion och idrott på samma
sätt som Kulturkvarteret utgör en mötesplats med kulturella förtecken. 1969 byggde Hjo kommun
den första idrottshallen på Guldkroksområdet. Under årens lopp har området utvecklats med ytterligare idrottshall, ny entré, tennishall, konstgräsplan, beachplan och actionpark.
De senaste decennierna samhällsförändringar har påverkat människors sätt att betrakta idrott och
motion och våra önskemål kring hur vi vill vara aktiva. I budgeten för 2020 fick förvaltningen i uppdrag att utreda behov och möjligheter på Guldkroksområdet i syfte att ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av området. Utredningen har en bred ansats och ett framtidsorienterat fokus på
tillgänglighet för utövare och åskådare och flexibelt nyttjande av området för såväl organiserad som
spontan rörelse, motion och idrott.

Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning ”Behov och möjligheter inför utvecklingen av Guldkroksområdet” 202205-20 med bilagor.

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se
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Bakgrund
Anläggningar och miljöer som ger förutsättningar för ett aktivt liv och möten mellan människor
i alla åldrar är viktigt för folkhälsan och en plats attraktivitet. Andra positiva effekter kan vara
ökad livskvalitet, gemenskap, inkludering och inte minst glädje.
I Hjo kommun finns ett stort antal idrottsföreningar och naturen ligger bokstavligen runt
knuten vilket ger gynnsamma förutsättningar för idrott, naturupplevelser och friluftsliv.
Kommunen bidrar genom att skapa förutsättningar för fritid, rörelse och idrott som motsvarar
invånarnas behov. Detta görs genom att tillhandahålla ytor och anläggningar, subventioner vid
lokalbokning i anläggningar, ekonomiska bidrag till föreningar och samverkan mellan kommunen
och föreningarna.
Guldkroksområdet är Hjo kommuns nav och mötesplats för rörelse, motion och idrott på
samma sätt som Kulturkvarteret är navet för kulturen och utgör en mötesplats med kulturella
förtecken.
Guldkroksvallens A-plan invigdes 1931 och 1969 byggde Hjo kommun den första idrottshallen
på Guldkroksområdet. Under årens lopp har området utvecklats med ytterligare idrottshall, ny
entré, tennishall, konstgräsplan, beachplan och actionpark.
På området finns de båda fullstora idrottshallarna och tennishallen med två spelplaner. Förutom
inomhusanläggningarna finns en actionpark, konstgräsplan, två gräsplaner för sjumannafotboll,
sandplan för beachhandboll/ volleyboll, ett mindre naturområde med motionsspår och grillplats
samt en hundrastgård. IFK Hjo’s fotbollsanläggning Guldkroksvallen med gräsplaner, läktare och
friidrottsbanor ligger i direkt anslutning till området.
Guldkroksområdet är välbesökt och används för både organiserad föreningsidrott och spontana
aktiviteter. I SCB:s medborgarundersökning som senast genomfördes 2020 ger medborgarna i
Hjo goda betyg till kommunens idrotts- och motionsanläggningar.
De senaste decennierna samhällsförändringar har påverkat människors sätt att betrakta idrott
och motion och våra önskemål kring hur vi vill vara aktiva. Detta påverkar i sin tur
förväntningarna på utbud och anläggningar. Teknikutvecklingen har medfört att vår livsstil och
vårt vardagsliv innehåller mindre fysisk aktivitet vilket påverkar folkhälsan negativt. En majoritet
av alla barn, unga, vuxna och äldre i Sverige rör sig för lite men det finns variationer som är
kopplade till socioekonomiska skillnader. Människor med knappa ekonomiska förutsättningar
rör sig minst.
Därför är det angeläget att fundera över hur Hjo kommun kan fortsätta att utveckla
Guldkroksområdet som mötesplats för rörelse, motion och idrott för människor i alla åldrar.

Uppdrag
I budgeten för 2020 låg ett uppdrag till förvaltningen att utreda behov och möjligheter på
Guldkroksområdet i syfte att ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av området.
Utredningen har en bred ansats och ett framtidsorienterat fokus på tillgängligheten för utövare
och åskådare och ett flexibelt nyttjande av området för såväl organiserad som spontan rörelse,
motion och idrott. Utredningen definierar idrott och motion som ”fysisk aktivitet” som utförs i
organiserad eller spontan form för motion, lek eller tävling.
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Syfte
Syftet med utredningen är att identifiera behov och möjligheter inför den fortsatta utvecklingen
av Guldkroksområdet som mötesplats med hälsomässiga och idrottsliga förtecken. Den är det
första steget på vägen mot en konkret plan för utvecklingen av området.

Avgränsning
Utredningen omfattar de ytor på och i närheten av Guldkroksområdet som är i kommunal ägo
såväl byggnaderna som utomhusytor och de anläggningar som finns på dessa. I bilden nedan är
området begränsat av den blå markeringen. Guldkrokshallen och Tennishallen ligger på
fastigheten Söder 3:44 som ägs av Hjo kommun. Grönområdet och parkeringarna runt infarten
till området ligger på fastigheten Söder 3:43 som också tillhör Hjo kommun. Även fastigheten
1:19 ägs av Hjo kommun. Fastigheten 9:8 där Guldkroksvallens fotbollsanläggning ligger ägs av
IFK Hjo.

Min karta Lantmäteriet 2022-05-19

Vid sidan av Guldkroksområdet har Hjo kommun ytterligare anläggningar för motion och
idrottsutövning; Guldkroksbadet med utomhusbassänger i centrala Hjo, två tennisplaner och ett
utegym i Hjo Stadspark, friluftsområdet Sanna i norra delen av tätorten samt friluftsområdet
Högaliden som ligger cirka 7 km väster om staden. I skrivande projekterar Hjo kommun
utegym i Korsberga och Gate och discgolfklubben HjoDisc har, i samarbete med kommunen,
långt framskridna planer på att anlägga en discgolfbana på Högaliden. Vid den nya Estrid
Ericsonskolan finns en idrottshall med måtten 18*24 meter och vid Hammarnskolan och
Guldkroksskolan finns gymnastiksalar.
Dessa anläggningar omfattas inte av denna utredning men de berörs eftersom de kompletterar
utbudet som finns på Guldkroksområdet.
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Arbetssätt
Arbetet med utredningen har letts av kultur-, turism- och fritidschef och fritidsutvecklare. I det
inledande skedet har arbetet haft fokus på analys av nuläget och intern dialog med barn- och
utbildningsverksamhetens idrottslärare, samhällsbyggnads fastighetsavdelning och planarkitekt.
Det senare arbetet har haft fokus på extern dialog med föreningar och medborgare där stor
vikt legat på att fånga barn- och ungas synpunkter och inspel kring Guldkroksområdet. Covid 19
pandemin har inneburit att delar av dialogen fått genomföras digitalt via enkäter, mejl och
telefonkontakter. Parallellt med dialogerna har förvaltningen också gjort en omvärldsbevakning
för att lära av andra och få inspiration.
Dialog med politiken har skett genom löpande informationer på kommunstyrelsens arbetskott
och kommunstyrelsen.

Guldkroksområdet på ”kartan”
I detta avsnitt presenteras ett antal utgångspunkter och förhållanden i geografin och
omgivningarna kring Guldkroksområdet som har betydelse för den framtida utvecklingen av
området.

Läget i staden
Guldkroksområdet är beläget i
den södra delen av Hjo stad
och ligger i direkt anslutning till
Ringvägens södra startpunkt.
Lars i Knäpplans väg som
knyter ihop Ringvägen med
bostadsområdena Knäpplan och
Borrbäck ansluter till Ringvägen
alldeles invid området.
Guldkroksskolan som är
stadens största grundskola med
elever från förskoleklass till
årskurs nio ligger cirka 300
meter från området och det
finns gång- och cykelväg utmed
samtliga huvudstråk till
området.
Hjo är liten stad och oavsett
var i staden människor bor är det aldrig längre än 3 kilometer till Guldkroksområdet. Enligt
Boverkets rapport ”Planera för rörelse” är idag många anläggningar för idrott placerade i
utkanten av eller utanför tätorten. Detta försvårar för människor att nå platserna till fots eller
med cykel. Forskning visar att den som bor med vardagsmålpunkter, vilket ett idrottsområde
är, inom 3 km är benägna att transportera sig hållbart till och från målpunkten vilket gör
placeringen av Guldkroksområdet gynnsam.
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Kommunal mark

I bilden ovan är mark som ägs av Hjo kommun markerad med gul färg. På området där
Guldkroksområdet ligger finns relativt stora ytor kommunal mark som i nuläget inte är i
anspråkstagen för byggnader eller utomhusanläggningar. Den totala ytan på området är cirka 6
ha och byggnader, actionparken och fotbollsplanerna upptar en tredjedel av den totala ytan.
Området begränsad av bostadsområden i väster och söder, Lars i Knäpplans väg i norr samt av
IFK Hjo’s anläggning Guldkroksvallen i öster.

Beskrivning av anläggningarna och övriga ytor
Guldkroksområdet används av både föreningar och spontanutövare. I dagsläget finns 23
idrottsföreningar i Hjo kommun. Sex av dessa bedriver sin huvudsakliga verksamhet i området
och ytterligare tre föreningar har regelbundet verksamhet här. Bollsporter är den klart
dominerande verksamhetsinriktningen och området är till stora delar anpassat för just
bollsport. I jämförelse med andra kommuner i samma storlek som Hjo står sig området väl när
det gäller standard och utbud i både utomhus- och inomhusanläggningar.
Sedan den första idrottshallen, A-hallen, byggdes 1969 har området utvecklats med ytterligare
en fullstor hall och ny entrébyggnad 1987. År 1990 tillkom tennishallen som byggdes av Hjo
tennisklubb men den har senare övergått i Hjo kommun ägo. Runt området finns en
motionsslinga med grillplats som är belägen i skogsdungen väster om konstgräsplanen.
Under den senaste 10-årsperioden har Hjo kommun gjort relativt stora investeringar på
området i form av konstgräsplan, actionpark, beachplan, golvbyten i idrottshallarna,
tillgänglighetsanpassningar och omläggning av friidrottsbanorna.
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Flygbild över området, Min karta Lantmäteriet

I flygbilden ovan är de olika anläggningarna markerade från A till H och nedan finns en kort
beskrivning av respektive anläggning. Byggnaderna upptar en yta om cirka 5 100 m2. och
actionparken cirka 1 400 m2.
På området som är markerat med blått finns grönytor som omges av alléer och här ryms även
parkeringsplatser. I gränsområdet mellan fotbollsplanerna och Borrbäcks bostadsområde finns
en trädallé och en bäck. På lövskogsområdet väster om konstgräsplanen finns gott om träd,
bland annat några ekar, men ytan är inte inventerad ur grönperspektiv.
A. A-hallen
Fullmåttshall med läktare med sittplats för 350 personer, byggd 1969. Hallen med spelplan och
fyra omklädningsrum ligger under marknivå och nås via trappor vilket påverkar tillgängligheten.
2019 installerades hiss för att förbättra tillgängligheten. Spelplanen som har nytt golv är i
fullmått men golvytan runt spelplanen är liten. Takhöjden är inte tillräcklig för att uppfylla de
officiella måtten för badminton som kräver 7 m höjd.
B. B-hallen
B-hallen på Guldkroksområdet är en fullmåttshall med takhöjd som är godkänd för badminton.
Det saknas läktare vilket innebär att möjligheten till arrangemang med större publik är relativt
begränsad. Golvytan runt spelplanen är liten. Hallen byggdes 1987 och den är väl underhållen
med relativt nytt golv. Det finns fyra omklädningsrum i direkt anslutning till hallen. Det finns
inga trappor eller nivåskillnader från entrén eller omklädningsrummen och här är
tillgängligheten bättre än i A-hallen.
C. Tennishall
Tennishallen har två tennisplaner men saknar läktare. Golvbeläggningen är anpassad för tennis
men inte optimalt för andra idrotter eftersom det har en grov struktur. Hallen byggdes 1990
och har två omklädningsrum. Tillgängligheten är relativt god.
D. Actionpark
Actionparken byggdes 2017 är det senaste tillskottet på området.

E. Kommunens gräsplan med Beachvolleyboll-/ Beachhandbollsplan
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Gräsplanen har en yta om cirka 7 500 m2 och rymmer två 7-mannaplaner för fotboll. Den sköts
och används av IFK Hjo enligt avtal med Hjo kommun. Planen används också för spontana
aktiviteter som fotboll, brännboll, discgolf mm när det inte organiserad fotbollsträning. På
planen finns även en beachvolley-/ beachhandbollsplan.
F. Konstgräsplanen
Kommunens konstgräsplan anlades 2012 och har en yta om 7 700 m2. Planen används av
samtliga fotbollsföreningar i kommunen under den tidiga vårsäsongen från januari till mars.
Övriga delar av året är föreningsidrottens nyttjande lågt men planen används för spontanidrott
och skolans idrottsundervisning. Det är en traditionell konstgräsplan med gummigranulat som
fyllning. I nuläget är statusen på planen god men inom den närmaste femårsperioden behöver
den läggas om med nytt ”gräs” och fyllningsmaterial. Av hållbarhetsskäl kan det bli aktuellt att
välja annat fyllningsmaterial än gummigranulat.
IFK Hjo’s anläggning Guldkroksvallen
Guldkroksvallen med fotbollsplaner, läktare, omklädningsrum och friidrottsbanor ägs och
förvaltas av IFK Hjo. På området finns ett antal äldre byggnader som bör bevaras. Kommunen
har genom avtal full nyttjanderätt till friidrottsbanorna för skolans idrottsundervisning.
G. Lövskogsområde
I detta område finns en promenad-/ löpslinga, en grillplats samt en hundrastgård.

Kompletterande utbud på den privata marknaden
I nuläget finns två privata gym i Hjo kommun som erbjuder gruppträning i olika former och
möjligheter till individuell träning. Det finns en bowlinghall som drivs av privat entreprenör och
sedan ett par år tillbaka finns även två anläggningar för padel. Genom privata initiativ finns även
möjligheter att spela boule både utom- och inomhus. Knappt en mil söderut från Hjo stad finns
Hökensås golfbana med 27 hål. I stadsparken finns en minigolfbana och drivs i privat regi.
Förvaltningens utgångspunkt är att utbudet och möjligheterna inom de kommunala
anläggningarna inte ska konkurrera utan komplettera marknadens utbud.

Omvärldsspaning och trender
Sedan idrottsrörelsen i Sverige startade för drygt 100 år sedan har det skett stora förändringar
samhället som påverkat hur människor lever sina liv. Trots det bygger svensk idrotts
organisatoriska struktur på i stort sett samma principer som den en gång formades i.
Idrottsrörelsen är just nu inne i ett omfattande förändringsarbete. Riksidrottsförbundet arbetar
strategiskt med det livslånga idrottandet som innebär att vidareutveckla verksamheten så att
barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i en förening under hela livet. Fler ska kunna ta del
av idrottsrörelsen, oavsett ålder eller ambitionsnivå.
Vi blir mindre och mindre benägna att följa traditionella ramar och förväntningar. Istället finns
det en ökad vilja att kunna göra saker på sitt eget sätt och på sina egna villkor. Vi vill ha, och
kräver, ökade möjligheter att kunna styra över vår egen tillvaro. Detta märks också på hur vi
väljer att vara aktiva. I allt högre grad eftersöker vi flexibla och individuellt anpassade former för
idrott och fysisk aktivitet.
Föreningslivet, med alla mervärden som det medför, engagerar fortfarande väldigt många
människor men trenden är att fler slutar i allt lägre ålder för att istället välja andra sätt att träna
och motionera. Det finns en vikande trend för engagemang i föreningslivet, istället väljer många
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människor att aktivera sig utanför idrottsrörelsen. Förutom att träna på gym har motions och
konditionsaktiviteter som löpning och cykling blivit alltmer populära. Den ökade digitaliseringen
är en annan samhällsutveckling som i allra högsta grad påverkar sätten vi rör oss på.
Utvecklingen av esport och nya digitala verktyg påverkar inte bara hur vi utövar idrott utan
också vad som är idrott.
Inför utvecklingen av Guldkroksområdet behöver vi ta hänsyn till trender och förändringar i
omvärlden som påverkar människors livsmönster och prefenser. Nedan följer en kort
sammanfattning av ett antal förändringsarbeten, projekt och rapporter som förvaltningen tagit
intryck av under utredningens gång.

Föreningsidrottens utveckling- Strategi 2025
Med Riksidrottsförbundet i spetsen pågår ett förändringsarbete inom hela den svenska
idrottsrörelsen. Arbetet går under benämningen ”Strategi 2025”. (Klickbar länk till mer info)
Målbilden är att idrottsrörelsen ska vara en rörelse för livslångt idrottande. Alla som vill ska
kunna vara idrotta i en förening hela livet, med fokus på rörelseglädje och att alla ska kunna
vara med. Den traditionella synen där idrottsrörelsen illustreras som en pyramid med en bred
bas som utgörs av barn- och ungdomsidrotten och en spetsig topp med elitidrott, förändras.
Riksidrottsförbundet presenterade i samband att man tog fram Strategi 2025 en
omvärldsspaning och framtidsspaning som innehåller sex huvudtrender:
•
•
•
•
•
•

Hållbar hälsa, från prestation till uppbyggande
Alla ska med
Den enda vägen – jämställdhet är enda vägen
På mitt sätt, när, hur och var jag vill
På riktigt
Digital verklighet

När det gäller den nuvarande och framtida utformningen av anläggningar för organiserad och
spontan idrott är det framför allt värt att notera trenden ”på mitt sätt, när och hur jag vill”.
Behovet och kraven på möjligheterna att utöva sin idrott på sitt eget sätt och sina egna villkor
ökar. Idrott och motion förutsätter inte längre medlemskap i en förening. Nödvändigheten att
anpassa sig till den organiserade föreningsidrottens ramar kan upplevas som en uppoffring, ett
krav eller ett tvång. Ett tydligt utslag av detta är den snabba expansionen av antal gym i Sverige
under de senaste 20 åren. Ett annat exempel är padel där det skett en mycket snabb ökning av
antalet banor i landet under de senaste åren.
Det finns sedan flera år tillbaka ett ökat intresse för naturnära och utmanande träningsformer.
Det blir allt vanligare att kommuner investerar i anläggningar för spontanidrott som utegym
balans- och hinderbanor, parkouranläggningar, klätterväggar och multifunktionsanläggningar. I en
kommunal idrottshall är det ofta föreningslivet som organiserar aktiviteterna men denna typ av
anläggningar kan invånarna nyttja utan att den organiserade föreningsidrotten är involverad.

Riskful play
Riskful play (klickbar länk till mer info) är en satsning av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna,
Riksidrottsförbundet och Arvsfonden för att möta barn och ungas behov av rörelse som triggar
leklust och nyfikenhet. Samhället har blivit mer överbeskyddande, man glömmer bort när man
senast exponerades för scenarion som triggade leklust, nyfikenhet och känsla av risk. Genom
att utsättas för risker genom lek utvecklas både vår förmåga att hantera risk och våra
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motoriska färdigheter. Detta stärker oss som individer. Projektet vill bana väg för nytänkande
inom rörelseutveckling genom anläggningar som uppmanar till rörelse på ett utmanande och
lustfyllt sätt.

Ungdomsbarometern
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och
beteendemönster bland svenska ungdomar. På uppdrag av Riksidrottsförbundet genomfördes
under 2021 en undersökning med fokus på idrott. Den beskriver ungas identitet och intressen,
deras tränings- och motionsvanor samt drivkrafter och hinder i relation till idrottande. De som
deltog i studien var mellan 15–24 år. Resultatet av undersökningen visar att intresset för att
leva ett aktivt, hälsosamt liv fortsätter att öka och att unga framförallt tränar för att de mår bra
av att använda kroppen, känna sig starka och lära sig nya saker. Allt fler ungdomar tycker att
tävlandet är mindre viktigt, idrott ses som en avkoppling. Rapporten visar också en tydlig
ökning av andelen ungdomar som inte tränar alls på grund av att de inte känner att de duger
eller är duktiga nog.

Framtidens idrottshall
I september 2020 presenterade White arkitekter AB, i samarbete med ett antal av
idrottsrörelsens specialförbund, ett konceptprogram kring utformningen av framtidens
idrottshall.
I inledningen till konceptprogrammet Framtidens Idrottshall (klickbar länk till mer info) beskrivs
bakgrunden och syftet med konceptet:
”Många av de idrottshallar som byggs idag ser i stort sett likadana ut som de gjorde på 1900talet, i alla fall vad det gäller tillgängliga ytor för aktivitet där rådande normer behöver utmanas.
Det finns därför ett stort behov av att reformera synen på hur en idrottshall ska utformas och av
den anledningen har Basketboll-, Gymnastik-, Handbolls, Innebandy- och Volleybollförbundet
tillsammans med White arkitekter inlett ett samarbete för att ta fram ett koncept för hur
framtidens moderna idrottshall för idrott och skola kan se ut. Detta material, ”Framtidens
idrottshall”, är ett första steg i det arbetet. Den idrottshall som beskrivs här ska i första hand
kunna användas för träning inom respektive idrott och för skolornas undervisning i idrott och
hälsa. Anläggningen ska även kunna användas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.
Detta projekt omfattar alltså inte en arena för tävlingar på högre nivåer med de krav på läktare
etcetera som kommer med det.”
För projektet finns även en värdegrund med följande innehåll:
En värdefull mötesplats
Framtidens idrottshall är en mötesplats i vardagen, oavsett var den uppförs genom att erbjuda ett brett,
gränsöverskridande innehåll där idrott och rörelse är i fokus.
Tillgänglig rörelse
Framtidens idrottshall är inkluderande, tillgänglig och tilltalar en bred målgrupp oavsett kön, ålder,
bostadsort eller funktionsvariation. I en tid med mer stillasittande och polariserad tillgång till idrott och
hälsa verkar framtidens idrottshall för ett jämlikt idrottande genom låga trösklar och genom att
fokusera på lusten till idrott, rörelse och det som finns runt omkring.
Stödja föreningar
Framtidens idrottshall skapar förutsättningar för livslång rörelseförståelse/rörelseglädje och stödjer en
föreningsgemenskap som ger trygghet och sammanhang för fler.
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Stärka skolan
Framtidens idrottshall stärker skolans hälsofrämjande uppdrag och tillgängliggör den viktiga
vardagsrörelsen för fler.
Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav,
skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen.
Värdeskapande lösningar
Framtidens idrottshall har kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar där volymeffektivitet och
flerfunktionalitet skapar värde för kommun, brukare och byggaktör.

Visionsbild för Framtidens idrottshall, White arkitekter AB

Idéerna i konceptet ”Framtidens idrottshall” går även att använda vid renovering och
ombyggnad av befintliga miljöer. I Danmark har ett antal ombyggnadsprojekt genomförts ligger i
linje med tankarna i ”Framtidens idrottshall”.
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Redovisning av dialoger och enkäter
Under utredningen har förvaltningen haft dialog med föreningslivet, skolverksamheten och
ungdomar. Invånarna i Hjo har getts möjlighet att svara på en enkät kring Guldkroksområdet
och dess framtida utveckling. Vi har fått in många förslag och tankar och redovisningen nedan
innehåller en kort sammanfattning. Fullständiga underlag med redovisning av enkäter och
dialoger finns som bilagor till utredningen.

Barn- och utbildningsverksamhetens synpunkter
Guldkroksskolan har merparten av sin idrottsundervisning på Guldkroksområdet. För många
barn och ungdomar är idrottsundervisningen vägen in för att upptäcka glädjen i att röra sig och
vara aktiv. Utformningen och utbudet ska naturligtvis fungera bra för idrottsundervisning men
är också viktig för att väcka lusten till aktivt liv.
Sammanfattningsvis är skolverksamheten nöjda med tillgången till hallar och det material som
finns där. Närheten till området och naturen på Sigghusberg är positivt. De lyfter dock ett
behov av fler mindre lokaler inomhus för teori och aktiviteter för mindre grupper och mer
digital teknik än vad som finns idag.
Inför den framtida utvecklingen av området är det viktigt att beakta de förändringar som skett i
läroplanen för idrottsämnet. Skolidrotten går mer från att ha varit ämne där man enbart
aktiverar sig till att bli ett ämne där man ska förstå hur och varför man ska aktivera sig.
Framtiden verkar bli mer teoretisk ur detta sammanhang. Förståelsen för den egna träningen
och hälsan innebär också att större vikt läggs på individuella aktiviteter och friluftsliv. Vi kan
förvänta oss en undervisning med mer fokus på egen konditions-och styrketräning och hur man
tillämpar natur och friluftsliv för sitt eget välbefinnande.
Slutsatsen blir att skolidrotten behöver hallar och utomhusområde anpassade för ändamålet
dvs. digital teknik, gym, dansstudios, gruppträningsrum, utegym, grillplatser, terrängspår och
skogs eller parkområden med mera.
Skolans synpunkter och inspel i fulltext bifogas utredningen i bilaga 1.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP:en)
LUPP:en är en enkätundersökning som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF). Enkäten finns för olika åldrar och innehåller frågor om ungas syn
på fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. I Hjo genomfördes
undersökningen senast hösten 2020 och omfattade högstadieeleverna på Guldkroksskolan.
Drygt 83 % av alla elever svarade på enkäten.
Resultatet av undersökningen har redovisats tidigare men det finns anledning att återknyta till
resultaten i de delar som handlade om fritid och rörelse. LUPP:en visade bland annat att idrott,
träning och vistelse i naturen är populära aktiviteter hos både tjejer och killar i Hjo. Många är
med i någon förening. Kopplat till Guldkroksområdet är det intressant att cirka hälften av de
som deltog i undersökningen tycker att det finns behov av fler mötesplatser både inomhus och
utomhus där man kan hänga med sina kompisar, röra på sig och testa nya aktiviteter.
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Enkät till allmänheten
Under våren 2021 genomfördes en enkätundersökning riktad till alla invånare i Hjo. Enkäten
fanns tillgänglig på kommunens hemsida och handlade om fritidsutbudet i Hjo med fokus på
Guldkroksområdet. Enkäten innehöll frågor kring hur ofta man besöker området, vad man gör
när man är där och frågor kring hur Guldkroksområdet och fritidsutbudet kan utvecklas. Det
kom in drygt 100 svar. Andelen barn och unga bland de svarande var lågt. Drygt hälften av de
som svarande var i åldersspannet 31–50 år och en tredjedel i åldersspannet 51–75 år eller
uppåt.
Enkäten innehöll en stor andel öppna frågeställningar med möjlighet till fritextsvar och det kom
in många synpunkter, tankar och önskemål.
Nedan redovisas ett axplock av de mest frekventa inspelen i de frågeställningar som fanns i
enkäten. En fullständig redovisning av resultatet i enkäten finns i bilaga 2 till denna utredning.

Hur ofta besöker du Guldkroksområdet?
Hälften av svarande uppger att de besöker området minst en gång eller mer varje vecka. En
tredjedel uppger att de besöker Guldkroksområdet någon gång per år eller aldrig.

Vad gör du när besöker Guldkroksområdet?
I denna fråga var det möjligt att ange mer än ett svarsalternativ. Den vanligaste orsaken till att
besöka området är att titta på. Det är 55 procent som angett detta svarsalternativ. Det kan
handla om att titta på träningar, matcher eller att man är med sina barn i området. 47 procent
uppger att de är i området för att utöva någon form av föreningsaktivitet. 27 procent anger
besök i actionparken som anledning till att man är i området.

Vad är bäst med Guldkroksområdet?
Resultatet innehåller många positiva synpunkter men fokus ligger på att Guldkroksområdet
ligger centralt i staden och är lätt att nå. Det upplevs som positivt att det finns många
anläggningar samlade på ett ställe. Möjligheten att använda actionparken och konstgräsplanen
för spontanidrott uppskattas.

Vad kan bli bättre och vad saknas på Guldkroksområdet?
Många som svarat tycker att det behövs en ny hall alternativt att idrottshallarna behöver
utvecklas och förses med bättre läktare. Det finns förslag som handlar om att hallarna kan vara
mer tillgängliga för spontana aktiviteter när de inte används av skolan eller föreningslivet.
Behovet av fler parkeringar lyfts ofta i svaren. Många saknar tillgång till toaletter i området när
hallarna är stängda.
Det har kommit många förslag som handlar om hur utomhusmiljön kan utvecklas med bredare
utbud. Aktiviteter som nämns är discgolf, basket, pumptrack och klättring. Att flytta
fritidsgården till området finns också med som önskemål.

Hur vill du att Guldkroksområdet ska utvecklas på lång sikt?
Förslagen i denna fråga överensstämmer till stor del med det som inkom i frågan ovan. Även
här återkommer behovet av ytterligare hall med läktare alternativt ombyggnad av de befintliga.
Det finns många inspel som handlar om att fritidsgården kunde flytta till området för att det ska
bli en naturlig mötesplats som stimulerar till rörelse. Många upplever att idrottshallarna är
otillgängliga och vill att de ska vara öppna för allmänheten mer och att det ska finnas utrymme
för spontana aktiviteter även inomhus.
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Dialoglabb ”Friska barn i Skaraborg”
Den 12 maj 2022 deltog Hjo kommun i ett mobilt dialoglabb inom det delregionala
kraftsamlingsarbetet Friska barn i Skaraborg. Dialogledare från Västra Götalandsregionens
enhet Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg kom till Hjo och träffade 19 elever i en nionde
klass för att få deras perspektiv kring rörelse i utemiljöer. Dialogen genomfördes på plats vid
Guldkroksområdet.
Eleverna delades in i tre grupper och varje grupp ansvarade för ett delområde:
•
•
•

Område 1: Inomhus i idrottshallen
Område 2: Parkering och skatepark
Område 3: Konstgräsplan och skogen bakom

Grupperna fick i uppdrag att gå igenom sitt område och skriva ner idéer som svar på frågan:
Vad skulle få dig att vilja röra på dig/aktivera dig på platsen utöver det som redan finns?
Den andra delen av dialogen handlade om områdets tillgänglighet i bred bemärkelse och här fick
deltagarna bland annat resonera kring följande frågor:
 Hur kommer du hit?
 På vilket sätt är det lättast att ta sig till och från området?
 Vad saknas på platsen?
Resultatet av dialogerna kan sammanfattas med att ungdomarna önskar mer utmanande och
actionfyllda aktiviteter utomhus i området. De föreslår aktiviteter som hinderbana, linbana och
lekplats som passar olika åldrar. Det kom synpunkter kring att utomhusmiljö mest är anpassad
för fotboll. Det är också viktigt att miljön i området är inbjudande och välvårdad. Det fanns
tankar kring att det kunde finnas mer blommor och att cykelställen är slitna. Skyltningen vid
område kunde vara bättre- borde finnas en orienteringsskylt vid infarten Det borde finnas fler
mötesplatser både inomhus och utomhus där man kan träffas och umgås. Området upplevs som
lite dött på vinterhalvåret eftersom hallarna inte är tillgängliga för spontana besök och
aktiviteter på kvällar och helger.
När det gäller tillgängligheten var det många av deltagarna som tyckte att det var lätt att ta sig
till området eftersom Hjo är en liten stad. Man tar sig dit genom att gå, cykla eller åka bil och
tycker det finns bra GC-vägar som ansluter till området.
Rapporten från dialoglabbet finns som bilaga 3 till denna utredning.

Förslag och tankar från föreningslivet
I december 2020 informerades idrottsföreningarna om utredningen och föreningslivet fick även
ta del av rapporten ”Framtidens idrottshall”. Förvaltningen bjöd in föreningarna att bidra med
förslag och tankar kring utvecklingen av Guldkroksområdet utifrån nedan frågeställningar:




Vad är bäst med Guldkroksområdet idag?
Vad kan bli bättre/vad saknas på Guldkroksområdet?
Hur vill ni i er förening att Guldkroksområdet ska utvecklas på längre sikt (5 - 10 år, eller
ännu längre)

Svar har inkommit från IFK Hjo, Hjo Tennisklubb och HK Guldkroken. Nedan ges en
sammanfattande redovisning av föreningarnas förslag och tankar men en fullständig redovisning av
deras svar finns i bilaga 4 till denna utredning.
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IFK Hjo
IFK Hjo’s huvudsakliga verksamhetsinriktning är fotboll men föreningen har också verksamhet
inom innebandy och friidrott. Som tidigare nämnts äger föreningen fotbollsanläggningen
Guldkroksvallen där det även finns friidrottsbanor.
Föreningen lyfter fram Guldkroksområdets läge och att mycket är samlat där som mycket
positivt. När det gäller förbättringar lyfter de fram behov av fler parkeringar och bättre
bemanning i området och hallarna på eftermiddagar och kvällar. De betonar vikten av att
behålla fotbollsplanerna där det idag spelas 7-mannafotboll, och förbättra dessa.
Rent allmänt lyfter föreningen behovet av att underhålla och utveckla det som finns.
Föreningens egen anläggning kräver mycket ideella krafter och det är viktigt att hitta fler ideella
krafter till verksamheten för att utveckla föreningen.

Hjo Tennisklubb
Sammanfattningsvis ser tennisklubben ett behov av att knyta ihop anläggningen på ett bättre
sätt. De lyfter ett behov av rehab/gym och uppvärmningsytor. Men det finns också enligt
föreningen ett behov av uppfräschning och anpassning av anläggningen. De lyfter även fram
önskemål kopplat till tennis, exempelvis två nya utomhusbanor på området, istället för banorna
i Stadsparken.
Tennisklubben tycker att det är viktigt att skapa sociala ytor för samvaro mellan aktiva i
föreningen och kanske i synnerhet mellan föreningarna.

HK Guldkroken
HK Guldkrokens huvudsakliga verksamhetsinriktning är handboll.
Föreningen lyfter att det bästa med området är dess centrala placering. De ser ett behov av fler
parkeringsplatser, en ny fullstor hall med läktare och utökad bemanning i idrottshallarna under
kvällstid. Föreningen lyfter också att fritidsgården och kommunens medarbetare inom
fritidsverksamheten bör finnas på Guldkroksområdet för att de ska komma närmare
föreningslivet. För att förbättra utbudet på området föreslår de ett större gym, padelbana och
basket utomhus.
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Slutsats och förslag på utvecklingsteman
Av samtliga dialoger och enkäter framgår tydligt att Guldkroksområdets läge och
koncentrationen av anläggningarna där ses som en styrka. Detta talar för att Hjo kommun ska
fortsätta utveckla och samla anläggningar för rörelse och idrott på Guldkroksområdet.
Nulägesanalysen och dialogerna har visat att det finns både möjligheter och behov av utveckling.
Förslagen på utvecklingen av området som presenteras nedan utgår från det som kom fram i
dialogen med invånare, skolverksamheten och föreningslivet. Förvaltningen har också tagit vägt
in och tagit intryck av det förändringsarbete som pågår inom svensk idrott och de
samhällsförändringar som påverkar människors sätt att betrakta idrott och våra önskemål kring
hur vi vill vara aktiva.
Åtgärderna som föreslås behöver genomlysas ytterligare och prioriteras både i tid och med
hänsyn till ekonomiska resurser i syfte att ta fram en konkret åtgärdsplanplan. Det bör
genomföras i dialog med invånare, skolverksamheten och föreningslivet. I dialogen med
föreningslivet är det viktigt att särskilt beakta IFK Hjo eftersom de äger Guldkroksvallen som
ligger i direkt anslutning till Guldkroksområdet.
Förvaltningens förslag är grupperade under tre utvecklingsteman; Rörelse, fritid och idrott för alla,
Mötesplats för alla och Närhet och tillgänglighet.

Rörelse, fritid och idrott för alla
Förvaltningen föreslår att möjligheterna att bygga om och till idrottshallarna utreds vidare med
fokus på tillgänglighet och funktionalitet för både utövare, åskådare och funktionärer. Skolans
behov av fler mindre lokaler inomhus för teori och aktiviteter för mindre grupper och digital
teknik bör också tillgodoses. Konceptet ”Framtidens idrottshall” bör vara ledstjärna i detta
arbete. I samband med en ombyggnation bör möjligheterna att knyta ihop de tre hallarna med
en gemensam mötesplats och cafeteria, utredas.
Utemiljön på Guldkroksområdet är i stor utsträckning anpassad för bollsport. Förvaltningen
föreslår att utomhusmiljön utvecklas med fler ytor för spontana aktiviteter och rörelse för
människor i olika åldrar. Det finns möjligheter att tillföra ytterligare aktivitetsytor i utemiljön
utan att dessa inkräktar på nuvarande anläggningar. Detta bör knyta an till önskemål från
ungdomar om mer utmanande aktiviteter, trenden Riskful play och det ökande intresse för
friluftsliv. En lekplats i området som utformas för att attrahera både yngre och äldre barn finns
med som önskemål i dialogerna. Möjligheterna att knyta ihop området via stråk och skyltning till
närliggande natur som strandpromenaden, skogsområdena vid Sigghusberg och HögalidenBodaområdet bör tas tillvara.
I nuläget finns det många föreningar i Hjo med fokus på rörelse, fritid och idrott som inte
bedriver sin verksamhet på Guldkroksområdet. De prioriteringar som görs i det fortsatta
arbetet kring att utveckla och anpassa såväl utomhus- som inomhusanläggningar ska möjliggöra
för fler föreningar att bedriva sin verksamhet på området.

Mötesplats för alla
Förvaltningen föreslår att om- och tillbyggnaden av idrottshallarna ska ge möjlighet att flytta
mötesplatsen ”Stationen” till Guldkroksområdet. En mötesplats i Guldkroksområdet har många
fördelar, bland annat närheten till Guldkroksskolan. Det finns också synergieffekter eftersom
många lokaler på skolan kan användas för att bredda utbudet i fritidsverksamheten. En
mötesplats i anslutning till Guldkroksområdet ger också närhet till aktiviteter kopplat till
rörelse och idrott.
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Förvaltningens vision är att mötesplatsen ska locka även andra än ungdomar och utvecklas till
en mötesplats för alla åldrar. Genom att bredda områdets utbud av möjligheter till rörelse,
motion och idrott blir det attraktivt för fler människor att mötas på olika sätt och interagera
med varandra. Kommunens ungdomscoacher, fritidsutvecklare och fritidssamordnare föreslås
ha arbetsplatser i lokalerna. Arbetsplatser och rum för möten bör utformas som
aktivitetsbaserade rum för att de ska kunna nyttjas flexibelt av olika aktörer. Att det finns
personal på plats under dagtid gör det möjligt att öppna upp Guldkrokshallen för spontana
aktiviteter och möten mellan människor. Av enkäten till invånarna framkommer att det är
många som tycker det är synd att idrottshallarna är stängda för allmänheten under
eftermiddagar och kvällar.
De föreningar som är aktiva i området lyfter ett behov av lokaler som användas för möten och
sammankomster inom respektive förening men betonar viken av att hallarna och området
också ska vara en mötesplats där föreningarna kan mötas sinsemellan.

Närhet och tillgänglighet
Entrén till området kan förstärkas för att tydliggöra det som kommunens nav och mötesplats
för rörelse, motion och idrott. I nuläget är Guldkroksvallen med fotbollsplanerna i blickfånget
men de övriga anläggningarna på området är visuellt ganska anonyma när man kommer till
området från något av huvudstråken Skolgatan, Ringvägen eller Idrottsgatan. En genomtänkt
utformning och gestaltning av entréområdet skulle kunna ge ett bättre sammanhang och öppna
upp Guldkroksområdet från staden. Förvaltningen föreslår att den fördjupade utredningen ska
ge förslag på hur entréområdet kan göras mer inbjudande och hur orienteringen såväl inom
som runt området kan underlättas för besökare.
Resultatet av dialoger och enkäter visar att många tycker att Guldkroksområdets läge är en
styrka. Merparten av stadens invånare bor inom en radie av 3 km från området och det finns väl
utbyggda gång- och cykelvägar längs med samtliga stråk till området. Den goda tillgängligheten
och utnyttjandet av områdets läge är en nyckel för att minska bilberoendet. I kommunens
Hållbarhetsstrategi och Trafikprogram finns en uttalad ambition att öka användningen av
hållbara trafikslag som cykel och gång. Att minska andelen bilburna transporter till och från
området är positivt ur både utsläpps-, säkerhets och störningssynpunkt.
I de dialoger som genomförts under utredningens gång framkommer en del synpunkter kring
att möjligheterna att parkera såväl cyklar, mopeder som bilar kan förbättras.
Många efterfrågar cykelställ och mopedställ med tak och bättre möjligheter att låsa fast cyklar
och mopeder.
I nuläget finns cirka 40 parkeringsplatser för bilar i nära anslutning till idrottshallarna. Från
föreningar och invånare finns önskemål om att dessa behöver utökas. Förvaltningens bedömning
är att dessa platser uppfyller behovet till ”vardags” men att det uppstår brist på
parkeringsplatser vid evenemang som matcher och dyl. Det är viktigt att hushålla med ytorna i
området och i första hand använda dessa för att utveckla området med aktivitetsytor.
Förvaltningen föreslår istället att möjligheterna att via tydlig information och skyltning hänvisa
till andra närliggande parkeringar utreds. Ytterligare ett alternativ kan vara att se över
möjligheterna att tillskapa ytterligare parkeringsplatser för bilar i närområdet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens utredning kring Guldkroksområdet och
överlämnar den till budgetberedningen.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge förvaltningens i uppdrag att fördjupa de möjligheter
och behov som beskrivs i utredningens slutsats. Detta ska göras i samarbetet med extern
arkitektkompetens i syfte att ta fram ett konkret förslag på innehåll, med tillhörande tidsplan,
och en kostnadsbild för utvecklingen av området. Den fördjupade utredningen ska presenteras
för kommunstyrelsen senast i mars 2023 för att utgöra underlag i budgetprocessen inför 2024.

Bilagor
Bilaga 1. Skolans synpunkter och inspel kring Guldkroksområdet
Bilaga 2. Rapport Enkät om fritidsutbudet i Hjo
Bilaga 3. Rapport Mobilt dialoglabb
Bilaga 4. Redovisning av dialoger med föreningslivet

Bilaga 1. Skolans synpunkter och inspel kring Guldkroksområdet
Hur fungerar hela Guldkroksområdet idag utifrån skolans verksamhet och vad behövs
på sikt för att möta kraven som finns i läroplan/skolplan med mera? Vad är bra och
vad saknas?
Plus







Vi har hallar och material som gör att det går att bedriva bra lektioner.
Många omklädningsrum och två stora hallar.
Tillgång till gym, kampsportsrum, bordtennisrum och tennishall.
Friidrottsanläggning och funktionell utemiljö.
Terrängspåret samt grillplatsen är värdefulla.
Närhet till Sigghusberg med skolskogen för bland annat orientering.

Minus/Önskemål
 Simhall saknas som är en stor del av ämnet.
 En mindre sal med speglar för dans, tabata, stepbrädor eller annan gruppträning (då tänker vi
en utbyggnad för detta rum). Skulle man kan kunna utveckla tennishallen för detta ändamål
och förbättra akustiken?
 Digital teknik även i A-hallen och andra utrymmen med kanon och filmduk.
 Fler whiteboards i alla utrymmen.
 Gymmet inne i hallen behöver ses över både vad gäller utrustning och vilka regler som gäller.
Behov av anpassningar i skolan ökar och ett bra gym är en av flera förutsättningar för detta.

Större teorilokal.
 Skridskobana som man kan utnyttja även sommartid med till exempel Boulebanor.
 Terrängspåret med avståndsmarkeringar behöver iordningsställas med tydlig vägsträckning
och med en tydlig stig så man vet var spåret går (detta fanns tidigare innan en ny väg
byggdes). Alltså: Märka upp den banan mer. Terrängspåret önskar vi också bygga ut med
förlängningar till Sigghusberg.
 Äventyrsbana i området kring grillplatsen.
 Utegym vid terrängspåret.
 Discgolf vid idrottsområdet för att få spontana aktiviteter.

Digital klocka vid konstgräset samt ljudanläggning

Finns det dessutom forskning inom skolans område där man har tittat på hur
lokalernas utformning kan öka inkludering och delaktighet när det gäller
idrottsundervisning? Läs Framtidens idrottshall för mer info om hur idrotten
resonerar.
För god delaktighet och inkludering behövs trygghet. Trygghet skapas dels genom mer personalresurs
men också genom möjlighet till mindre grupper i olika lokaler. Vi behöver alltså inreda de utrymmen
som finns eller bygga till lokaler för att kunna erbjuda ett större utbud av aktiviteter. De mindre
lokalerna behöver dessutom utrustas med digital teknik. Duschbås eller liknande för ombyte i mindre
sammanhang blir också allt viktigare för delaktighet och inkludering.

Hur ser framtidens skolidrott ut? Finns det forskning, förslag kring detta och vad tror
man kommer ändras jämfört med hur läroplanen ser ut idag?
Skolidrotten går mer från att ha varit ämne där man enbart aktiverar sig till att bli ett ämne där man
ska förstå hur och varför man ska aktivera sig. Framtiden verkar bli mer teoretisk ur detta
sammanhang. Förståelsen för sin egen träning och den egna hälsan innebär också att större vikt läggs
på individuella aktiviteter och friluftsliv. Vi kan förvänta oss en undervisning med mer fokus på egen
konditions-och styrketräning och hur man tillämpar natur och friluftsliv för sitt eget välbefinnande.
Slutsatsen blir att skolidrotten behöver hallar och utomhusområde anpassade för ändamålet dvs.
digital teknik, gym, dansstudios, gruppträningsrum, utegym, grillplatser, terrängspår och skogs eller
parkområde med mera

4. Vilka lokaler/områden nyttjas på Guldkroksområdet idag, går det att få fram hur
mycket (mellan tummen och pekfingret)? Dvs hur mycket använder skolan
kampsportrummet, pingisrummet, möteslokaler, A-hallen, B-hallen, konstgräsplanen,
actionparken, beachhandbollplanen, motionsslingan, tennisbanan och så vidare och så
vidare. Vi behöver helt enkelt få reda på beläggningen, när är skolan ute och när är
man inne? Finns det tidpunkter på året då skolan aldrig använder
inomhusanläggningarna?
Skolans utomhusperiod sträcker sig från augusti till höstlovet samt från slutet av mars/början av april
till juni. De yngre årskurserna går in tidigare på hösten och ut något senare på våren. Vi startar dock
upp och avslutar de flesta lektionerna inomhus.
Vi ser att vi tillsammans använder de lokaler som finns och att det kommer att fortsätta så. Vi har i
princip en daglig användning av alla utrymmen inomhus. Tennishallen skulle vi använda mer om det
dels fanns en möjlighet att förboka tider mellan 8–15 och dels om hallen kunde inredas med fler
aktivitetsmöjligheter.
Utomhus använder vi friidrottsanläggning, konstgräs, terrängspår, grillplats och skolskog. regelbundet.
Beachhandboll använder vi sällan. Actionparken använder vi aldrig. Vi kör ju alltid simning de två sista
och två första veckorna på terminen. De veckorna är vi aldrig i hallarna.

Övriga synpunkter. (se även bilaga)
Börja med att titta vad som finns utomhus och inomhus. Lägg fokus på att iordningsställa, reparera,
restaurera och utveckla det som vi redan har. Utveckla terrängspåret med en förbindelse upp till
Sigghusbergsskogarna innan det blir för sent. Då kan Idrottsområdet erbjuda fler och längre
sträckningar. Detta skulle gynna både skola, föreningar och boende i kommunen.
Vi önskar att klätterväggen besiktas samt att besiktningar av diverse saker i hallarna görs under lov
när vi inte är i hallen.

Guldkroksbadet
Vi önskar att få fler veckor tillgängliga till bassängen och bättre omklädningsmöjligheter.
Tak någonstans vid badet för att kunna sitta och köra genomgång innan vad som ska göras på
lektionen.

Förslag för Idrottsområdet
















Funktionsdugligt mtrl i samtliga utrymmen
Flytta alla redskap till B-hallen och gör A-hallen till bollhall
Utrusta de mindre lokalerna för fler användningsområden
Discgolf
Isbana
Boulebana
Terrängspår/Skidspår med förgreningar till Sigghusberg för längre sträckningar
Friluftsområdet med äventyrsbana, slacklines, vindskydd med mera
Naturutegym i anslutning till terrängspåret
Röjning och gallring av skolskogen
Tennishall med klättervägg, motorikbanor, inomhusfriidrott, stepbrädor, tabata och dans
Simhall
Konstgräsplan med digital klocka och ljudanläggning.
Kanon och duk i A-hall samt andra utrymmen.
Guldkroksslingan södra (på gång med folkhälsostrategen)

Bilaga 2. Rapport Enkät om fritidsutbudet i Hjo
Totala antalet respondenter: 101

1. Till vilken åldersgrupp hör du?
Antal svar: 101

n

Procent

0–15 år

3

2,97%

16–21 år

4

3,96%

22–30 år

9

8,91%

31–40 år

19

18,81%

41–50 år

35

34,66%

51–60 år

14

13,86%

61–75 år

15

14,85%

Äldre än 75 år

2

1,98%
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2. Hur ofta besöker du Guldkroksområdet?
Antal svar: 101, Valda alternativ: 113

n

Procent

Aldrig

13

12,87%

Någon gång per år

22

21,78%

Någon gång per månad

16

15,84%

1–2 gånger i veckan

33

32,67%

3 gånger eller mer i veckan

18

17,82%

Kommentera gärna om det till exempel varierar mellan årstiderna

11

10,89%

Svar ges i fritextfältet
Alternativets namn
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar

Text
Framförallt under vinter/handbollssäsong
Mer under fotbollssäsong
Inomhussäsong
Vinter
Vid aktiviteter på lov främst
Nu med Covic har det ju inte blivit av, annars tittar vi både på handboll och
fotboll, inne och ute
Alla årstider ofta
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mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna
Kommentera gärna om det till exempel varierar
mellan årstiderna

I samband med barnens fotbollsträningar/matcher.
Mer på sommaren när det är fotboll
Fotbollssäsong
främst är det mina barn om utövar aktiviteter där

3. Vad gör du när du besöker Guldkroksområdet? Det är möjligt att välja flera
alternativ
Antal svar: 88, Valda alternativ: 155
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n

Procent

Deltar i föreningsaktivitet på området

41

46,59%

Deltar i skolidrott

5

5,68%

Spelar fotboll

8

9,09%

Spelar tennis

3

3,41%

Tittar på idrott/föreningsevenemang

48

54,55%

Är i skateparken

24

27,27%

Umgås med kompisar

6

6,82%

Spelar beachhandboll, beachvolleyboll, beachsoccer

3

3,41%

Annat, ange gärna vad:

17

19,32%

Svar ges i fritextfältet
Alternativets namn

Text

Annat, ange gärna vad:

Är med barnen

Annat, ange gärna vad:

Går igenom där på mina promenader ibland.

Annat, ange gärna vad:

Spontan idrottar med vänner. Discgolf framförallt på konstgräset.

Annat, ange gärna vad:

Tillsammans med barnen

Annat, ange gärna vad:

Kastar lite Discgolf på fotbollsplanen

Annat, ange gärna vad:

Följer med barnen till aktiviteter

Annat, ange gärna vad:

promenader-dalgången löptränar-sanna

Annat, ange gärna vad:

Bara promenader.

Annat, ange gärna vad:

Barnen har aktiviteter så jag följer med

Annat, ange gärna vad:

Spelar brännboll på fotbollsplanen vid volleybollplanen

Annat, ange gärna vad:

Övningsflyger med drönare över konstgräsplanen

Annat, ange gärna vad:

Som ansvarig fotbollssektion

Annat, ange gärna vad:

Innebandy

Annat, ange gärna vad:

Tittar på och följer barnens aktiviteter

Annat, ange gärna vad:

Är med barnbarnen på skateparken, kommunplanen. Innan covid- innebandy och handboll inomhus.

Annat, ange gärna vad:

Fotbollsledare
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4. Vad är bäst med Guldkroksområdet?
Antal svar: 61
Svar
Det är ett bra ställe
Ligger centralt, välskött.
Knutpunkt för flera idrotter
Lättillgängligt. Finns en bra skatepark som är i bra skick underhålls bra. Området är belyst även sent på kvällen så att man kan vara
där även då.
Att det finns en skatepark och konstgräs
Mycket samlat på samma ställe.
Placeringen. Klokt att koncentrera aktivitetsområdet.
Konstgräsplanen
Närhet till boende. Där de som gillar bollsporter är det en bra samlingsplats. Skateparken verkar omtyckt och på det ena taget
utvecklas det på ett bra sätt.
Utbudet av aktiviteter för barn och unga men även möjligheten till spontanidrottande i form av kastträning i discgolf.
Allt samlat på ett ställe
Lättillgängligt
Att idrotten har en plats i centrala delarna av staden.
Närheten och att det finns flera aktiviteter såsom skatepark, fotboll, friidrott mm
Inget just nu. Det fattas en DiscGolfbana. 18 hål.
Skateparken
Att det mesta inom föreningsliv är samlat.
Det är en trevlig plats som ligger bra. Snygga byggnader (de gamla)
Ligger bra centralt i stan
Att det finns tillgång till olika sporter på ett och Samma område.
Att mycket finns på samma ställe
Många möjligheter samlade på en liten yta. Centralt beläget.
Fin actionpark, bra placering.
Det finns många idrotter man kan ägna sig åt. I
I skateparken är det fint att se att barn och ungdomar är där tillsammans.
Ett fint område, finns mycket med tanke på att Hjo är en liten stad. Sandplanen borde kunna användas mer.
enkelt att motionera -allt ligger nära gång och cykelavstånd
Liv och rörelse
Guldkroksvallen är både kulturmiljö och en plats att njuta av fotboll. En träffplats där vi föräldrar står och pratar, dricker kaffe och
kollar på våra barn medan de växer upp och utvecklas tillsammans.
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Vintertid är hallen en naturlig mötesplats för alla sportintresserade, sjuder av liv!
Det mesta samlat på ett ställe
Finns lite allt möjligt att göra. till exempel Som fotbollsplaner, skatepark och det finns en löparbana. Vilket då också resulterar i att
man kan välja mellan många olika sporter, vilket är väldigt bra.
Det är stort, och roligt.
Att det är nära bostadsområdet som vi bor i. Att det kan ske aktiviteter för olika åldrar. Bra satsning med actionparken.
Använder det endast med mina småbarn o då skateparken. Tycker det är mkt bra ordnat.
Läget.
Träffa personer med samma intresse
Närheten Lätt att nå
Skateparken.
Utomhus så som skateparken har man lyckats väldigt bra!
-Att allt är samlat på ett ställe
-Bra med beachhandbollsplan och actionpark
Att flera idrotter samlas
Att allt är samlat, att man har möjlighet att se olika sporter, att både unga och gamla nyttjar området. Att det är nära till
idrottshallen
Mycket samlade aktiviteter för olika intressen.
Det är ordning, litet men trevligt
Plastplanen
Vet ej.
Vet inte vart det ligger ens.
Allt är samlat på ett ställe!
Nyrenoverad hall + utomhusaktiviteter som kommit till
Det bästa är tillgängligheten; få ytor är inlåsta. Du når nästan allt, hela året.
Närheten
Det ligger bra placerat i Hjo
Att det ligger centralt och nära vårt boende på Borrbäck
Många idrotter koncentrerade till en plats.
Lättillgängligt
Samlat utbud
Det mesta samlat på ett ställe
Läget, närliggande med IFK Hjos anläggning, idrottande ungdomar och engagerade föräldrar. Mycket spontanidrott - speciellt på
konstgräsplanen.
Konstgräsplanen används varje dag och kväll, förutom den organiserade idrotten. Ser den tända belysningen från där jag bor.
Konstgräsplanen
Konstgräsplanen som tillför mycket till fotbollen.
Skateparken och Konstgräsplanen är bra för alla som vill spontanidrotta. Själv skatar jag inte, men jag vet att det är uppskattat. Jag
älskar att spela fotboll på det fina gräset, när kompisar är och tittar och det är skön stämning rent generellt.
En plats att röra på sig, träffa kompisar, ha kul, tävla och träna-allt det ihop!

6/16

5. Vad kan bli bättre/ Vad saknas på Guldkroksområdet?
Antal svar: 77

Svar
Multiarena:
https://www.tress.com/sv-se/lekplats-sport-och-park/multiarenor-och-naridrottsplats/multiarena-ibrox-603340/
Uppfräschning av Guldkrokshallen, inte just hallarna men runtom - Café, läktare, omklädningsrum mm.
mer föreningar och idrotter där
Saknar fler hallar med fullmått, samt en fungerande läktare på huvudarenan.
Parkeringar, bevattning på kommunplanen, rullbara mål på kommunplanen. Multispontanidrottsarena dör både fotboll, landhockey,
basket och volleyboll
Toalett tillgänglig för skateparken när guldkrokshallen har stängt.
Mycket saknas. Utomhus aktiviteter så som: Utegym som i stadsparken, utomhus basket. Boulebana, utomhus handbollsmål,
pumptrack som komplement till skateparken.
Det finns många som tycker om att klättra, så en bouldering vägg är nästan ett krav.
Ett aktivitetshus hade varit önskvärt.
Större skatepark, men även en inomhus skatepark borde finnas för vintertid.
Fritidsbank!
Kommunplanerna måste bli bättre. Både underhållsmässigt, klippning, kritning och mer nya mål.
Det blev bättre förra året än alla år innan. Men om man jämför våra planer med många i Skaraborg så ligger vi dåligt till. Det skulle
vara bra med sittmöjligheter vid kommunplanerna samt konstgräset för publik.
inget
Vi behöver en hall till.
Det saknas hallyta. Stor hall, tiderna räcker inte
Bättre gymaktiviteter
Beachhandbollsplaner
En discgolfbana.
När jag var liten fanns en isbana där. Nu finns det ingen sådan. Det är synd.
Kanske en discgolfbana som börjar vid guldkroksområdet och sträcker sig upp mot Knäpplan och Sigghusberg?
Ytterligare tillgänglighet för inomhusaktiviteter. Som det ser ut nu så räcker inte 2 fullstora hallar till för att kunna satsa på
inomhusidrotter. Om man seriöst vill satsa på någon idrott inomhus, som kräver en stor hall, så måste ungdomarna söka sig till
någon annan ort. Det är så det är tyvärr...
Lokalerna har ett skriande behov av underhåll och a-hallen har av någon anledning blivit helt vigd åt HK Guldkrokens verksamhet
då de bokar upp majoriteten av tiderna i hallen utan dialog med de andra klubbarna. Jag som representerar IFK Hjo innebandy kan
meddela att vi har ett stort behov av en sarg till a-hallen och kunna spela vår verksamhets matcher där.
En lekplats med studsmattor i marken för barn
Många unga som ej deltar i föreningsaktivitet fördriver sin tid i lokalerna vilket ibland skapar oro.
Önskar en pumptrack bana där el i Högaliden likt de 2–3 de har på Billingen i Skövde dit många Hjo familjer åker idag för att åka
och som är omåttligt populära allt den ca 3 år och uppåt 15 år
Möjligheten till bordtennis! En liten hall med 5–6 bord hade varit perfekt!
Det saknas en discgolfbana på 18 hål.
Discgolfbana
En totalupprustning av a-hallen krävs och att denna hall blir tillgänglig för fler sporter än handboll.
Discgolf är en sport på frammarsch på bred front i Sverige som lockar utöver i alla åldrar. Att få till en 18-hålsbana i området kring
Guldkrokshallen skulle kunna locka en mängd besökare till Hjo året om. Mitt förslag är att nyttja parkmiljön från Guldkrokshallen
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och upp mot Sigghusberg. Jag spelar själv och banan i Tibro är mycket välbesökt och jag träffar Hjobor där varje gång jag spelar.
Inte något egentligen. Hoppas bara att allt som nu där finns tas om han och underhålls.
Fler inomhustider för inomhussäsongen, idag är det svårt att få tag inomhustider saknar en arena som klarar över 500 åskådare.
Saknar badhus på området, bättre och fler parkeringsplatser behövs, Saknar omklädningsrum i anslutning till konstgräset
Läktare på konstgräset saknas, match ur saknas på konstgräset,
Saknar en ishall eller skridskobana i anslutning till området
En ishall och ett badhus.
Paddelhall?
Utegym, isbana, frisbeegolf, bouleplan, bättre markerat terrängspår som också skulle kunna spåras på vintern, padelbana. Möjlighet
till typ parkour ute och inne typ slacklines, repstegar, klätterlinor m.m.
Badhus! Skulle gynna folkhälsan i Hjo.
Lokalerna behöver rustas upp, toaletter och hallarna har renoveringsbehov.
Göra entrén/kioskområdet mer tilltalande att sitta i.
Promenadslinga. Fanns där förut.
Utnyttja hallarna mer, på dagtid när inte skolan är där. Mycket stor tomt ganska ofta. Går det att utnyttja konstgräsplanen mer,
kanske med teknikutrustning för spontanfotboll, köpa in discgolfkorgar man kan låna med mera.
badhus
Något som intresserar mig. Just nu ingenting.
Simhall och isbana
Tillgängligheten för funktionshindrade. Vi har flera föräldrar som inte kan sitta under tak p g a rullstol när vi kollar på fotboll. Även
för äldre kan det vara svårt att komma upp på läktaren eller ned till toaletterna.
Samma gäller i hallen där man inte kan komma ut på läktaren p g a trappsteg. Känns väldigt otidsenligt!
Så många unga skulle vilja spontanidrotta mer. Hallarna står där men vi låter inte barnen utnyttja dem på obokade tider för det
finns inga vuxna där och kollar. Samtidigt avlönar vi fritidsansvariga som sitter på annan plats med ett fåtal ungdomar. Kan inte
resurserna samutnyttjas så att fler ungdomar kan stimuleras till rörelse?
Större möjligheter att boka för spontana aktiviteter ex innefotboll med några familjer mm. Ska inte krävas att man måste vara
medlem i någon förening och delta i träningar på fasta tider för att kunna få tillgång till hallarna
Det skulle kunna vara lite bättre om man flyttade fritidsgården till guldkroksområdet. En ute basketplan skulle också vara bra :)
Inget.
Tillgång till toaletter och vatten. Mer aktiviteter som pumptrack, basketplan, utegym.
Hade gärna sett en cykelbana (pumptryckningar) likt den som finns på Billingen och då gärna en för mindre och en för större barn.
En hinderbana att träna på hade också uppskattats.
Jag saknar också lättillgänglig samlad information om aktiviteter som finns. Svårt att veta vad som finns för både barn o vuxna så att
man kan boka in sig i tid. Kanske kunde släppas en lista inför varje termin med aktiviteter och kontaktuppgifter.
Fritidsbank
Tillgängligheten blir sämre och sämre.
Servicen blir sämre och sämre.
Byråkratin ökar.
Personal som inte är insatta.
En ledning utan visioner.
Mer parkeringar, Lättare för allmänheten att använda hallarna
Fler parkeringsplatser.
Ytterligare idrottshall Parkeringar Personal
Saknar generellt kampsportsalternativ i Hjo.
Saknas fler fullstora hallar.
Riv gamla hallen och bygg en ny och större så slipper folk klaga på den lilla hallen som byggs intill Esters skola.
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Att satsa på idrott och hälsa är något som borde prioriteras och attrahera både nuvarande Hjobor och blivande.
Nya idrotter kanske? Curling eller andra helt otippade som man kan testa sig fram. Frisbee golfbana, vindtunnel i gamla silorna på
industriområdet för att köra bodyflight som skulle attrahera folk utifrån. Finns så många möjligheter i Hjo men man verkar ha
fastnat i visionerna...
En fritidsgård och en bytesaffär för sportutrustning
- Tillgång till toaletter
- bättre och publikvänligare idrottshall anpassad för handboll
-Lekpark på området
-Mer parkeringsplatser
Större hall för handbollsspelare, i nuläget får de inte gå upp en division pga. hall. De hade fått nyttja Skövdes hallutbud istället.
Större parkering
Mer ytor för spontanidrott (multisportarena?), ytan skulle bättre kunnas tas om hand och göra mer effektiv. En kiosk eller liknande
hade varit toppen på sommaren. Också någon form av ordnad aktivitet med vuxna i närheten då det är mycket barn/unga där.
Fritidsgårdsverksamhet eller liknande? Sommarkollo?
Utomhusklättring på låg höjd (bouldering).
Fler papperskorgar, fler planer
En idrottshall som bidrar till bredd på ungdomsidrotten. En läktare som är anpassad för alla med variationshinder. Anställd
personal som stöttar alla ungdomar. Bättre samordnad med skolan. Mer idrottstimmar för skolbarn.
Vet ej
En utomhus basketplan. Läktaren i A-hallen behöver göras något åt så att man kan se hela hallen. I B-hallen skulle det finnas en liten
läktare för att kunna ha till ungdomsmatcher och liknande. Hur man kan missa tillfället att bygga en fullstor hall vid nya skolan är ju
helt obegripligt. Tillgången på små gymnastiksalar borde ju vara norra Europas bästa. Det är tragiskt att man inte lyssnar på
folket/föreningarna utan tror att man vet allt bäst.
Ni som sitter på beslutande positioner i kommunen borde ta er en funderare på vilka det är ni servar.
Försöka att även få ungdomsgården hit.
Miljö-& hållbarhetstänkande .
Jag tycker det är tråkigt att Guldkrokshallen alltid är låst; om man är sen eller tidig och ingen är inne så måste man försöka få tag
på någon genom att knacka eller liknande. Det inte jätteinbjudande plats själva hall-området. Jag tycker parkeringarna kan bli bättre
upplysta.
Behövs nog byggas om totalt då det är i stort behov renovering det jag sett
Lekplats
Fler parkeringar, en till fullmåttshall nu när det var så urbota dumt att det inte byggdes en vid Estrid Eskolan.
En fullstor idrottshall ,boulebanor
Toalett dygnet runt öppet
Bättre läktare som även är handikappanpassad, gärna en utbyggnad av en hall till då det är svårt att få till träningstider. Jag är en av
de ansvariga inom sektionen för innebandy och det är svårt att hitta tider.
En demokratisk fördelning av halltider i A och B hallen. HKG lägger beslag på hela dagar och överbokar avsiktligt.
Det krävs planering även av handbollen. Jämför bokade tider och verksamheten som bedrivs av HKG, skamligt!
Närvaro av vaktmästare krävs kvällstid för att verksamheten skall fungera, indragningen som skett på senare år går ut över
tillgänglighet och service. Därtill använder yngre ungdomar området som fritidsgård.
Toaletter som är öppna.
Parkeringar saknas
Cafeterian som är öppet längre
Tillgänglighetsanpassat
Digitala informationstavlor för tex besökande lag
Vuxna som finns i området på kvällar,
Godkänd sarg till innebandy saknas
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Det skulle varit bra att få använda styrketräningshallen under vardagarna. Det gick bra förr mot avgift (klippkort). Vi som bor på
Borrbäck skulle då kunna gå dit och träna. Vi som är skattebetalare lägger ju en slant till denna och det är väl bra om den används.
Utegym, padelbana, riktig friidrottsanläggning (3 banor ett skämt), ytterligare en fullstor hall som ger fler tider. hockeyrink, fler pplatser, badhus, spontanplan för olika idrotter
Trafiksituationen - ytterligare parkeringsmöjligheter.
Cykelparkeringar.
Parkeringen. Upprustning av kommunens fotbollsplaner (naturgräs.)
Tidsmätningen av använda ytor som är förbokade - gör om gör rätt. Jag tänker på konstgräsplanen, som alltid omnämns i
tidningarna att den används för lite. Spontanidrottande på konstgräset är väl inte medräknad, eller hur?
Parkeringsplatser behövs mer av
Jag skulle önska att hallen var mer av en öppen hall som man inte bara går till för att delta i föreningsaktiviteter. Jag skulle vilja gå
dit och träna mina basketskott, spela handboll eller fotboll med några kompisar. Jag har sett att fritidsgården ibland har öppet men
då kommer det ofta nära inpå när man planerat annat. Jag skulle vilja att man vet att lördagsförmiddagar eller torsdagskvällar tex så
kan man alltid gå dit, själv eller med kompisar och bara träna. Kanske en vaktmästare kan vara där och hålla lite koll eller någon
fritidspersonal. Bara någon vuxen.
Mer möjligheter att sporta inomhus spontant. Annars är det bra som det är. Jämfört med andra ställen så har vi skitfina planer och
gott om tider i hallen. Fattar inte varför folk klagar, vi har ju aldrig behövt träna sent på kvällarna som alla andra lag i större städer
gör. Men det som är dåligt är att flera handbollslag lagt ner och att ungdomarna åker till Tibro eller Skövde istället för att få bättre
träning. Hjälper inte med större hallar om man inte har en bra förening.

6. Hur vill du att Guldkroksområdet ska utvecklas på lång sikt (5–10 år)?
Antal svar: 58

Svar
Fritidsgården bör ingå här, fler vuxna på plats. Tillsammans- oavsett arbetsuppgift har alla vuxna ett gemensamt ansvar gentemot
våra barn och ungdomar!
Möjlighet till fler aktiviteter för alla åldrar! :)
Bli ett nav med idrott och föreningsliv där byggas ut.
Se ovan, det saknas hallar.
En ny fullstor hall så Hjo kan arrangera större cuper och en läktare i A-hallen på motsatta sidan
Det finns mycket fri yta till att bygga ut o verkställa önskemålen i punkt 5.
Det är bra om det finns möjlighet för alla åldrar att vara aktiv oavsett hur bra eller dålig man är i någon sport.
Skatepark inomhus
Utöka skateparken utomhus med pumptrack
minimalt
En hall till
Bygg ny hall
Potentiellt med hål 1 samt avslutande hål 18 på en disc-golfbana.
Se fråga 5. Discgolfbana
Ytterligare en inomhushall med fullmått är något som verkligen behövs om vi skall kunna erbjuda våra ungdomar vad de vill ha och
på sikt även få dem att stanna kvar i kommunen och bosätta sig och skaffa familj. Risken med att inte satsa på ungdomarna är att de
försvinner och aldrig blir permanenta kommuninvånare. Det kommer att behövas för att vi ska klara av övrig kommunal
verksamhet framöver att våra ungdomar stannar i Hjo!
En omfattande upprustning och utredning bör göras i dialog med klubbar och ledare för att kartlägga behoven.
Någon form av vaktmästare eller annan närvaro av vuxen.
Pumptrack bana
Att det finns en discgolfbana. Jag tror att intresset är stort för sporten i Hjo. Jag spelar ofta i Tibro och träffar många Hjobor där.
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En konstisbana med sarg som sommartid kan nyttjas för innebandy eller andra bollsporter.
Entrén borde målas om och tas om hand.
Vill se ett idrottsområde där föreningarnas önskemål tillgodoses. Ett område där idrottens kan utvecklas och det finns inga
begränsningar i vare sig halltider eller utrustning.
En ishall och ett badhus vore trevligt.
Fräsch cafeteria med nyttiga saker att köpa inför, under och efter matcher/träningar. Inte bara tomma kalorier. Korv är bra, men
grova mackor och typ kesomellanmål och frukt borde finnas.
Utegym, isbana, frisbeegolf, bouleplan, bättre markerat terrängspår som också skulle kunna spåras på vintern, padelbana. Möjlighet
till typ parkour ute och inne typ slacklines, repstegar, klätterlinor m.m.
Samt en FULLSTOR HALL!!!
Bygg ett badhus så att skolan kan tillgodose barns behov av sim kunskap samt att alla boende i Hjo får möjlighet att simma året
runt.
Modernisera hallarna. Gör det mer attraktivt att vara där på kvällar och helger.
se ovan
Se fråga 5
Till en naturlig samlingsplats som sjuder av liv året om och som stimulerar till spontan rörelse, utan att det behöver ske i
föreningsregi. Att ungdomar kan gå ner och träna lite handbollsskott eller basket som ett alternativ till fritidsgården.
Flytta dit fritidsgården omedelbart så det blir en naturlig samlingspunkt som kombinerar sport och "häng" för ungdomarna.
Yta för spontanidrott ex basketkorgar mm.
Cykelpark
Hmmm att fritidsgården är i guldkroksområdet och att det finns lite mer olika planer till olika sporter.
Kanske fler hallar?
Att fritidsgården ska vara i anslutning till området. Det blir en mer logisk placering då det blir närmare skolan och att barnen inte
behöver ta sig ner till stan för att umgås. Det blir lättare med spontanidrott och en bättre miljö för dem. Att det satsas på fler
sporter och inte bara fokus på fotboll, ex cykel.
Skidspår med konstsnö på vintern i området bakom, där skulle det även kunna vara en cykelslinga med lite gupp och flow. Se ex
byslingan i Isaberg.
Det ska bli ett nav för rörelse.
Flytta hit ungdomsgården
Tänk på aktiviteter för funktionsnedsatta, inte bara fysiskt utan även kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa personer har sämst
hälsa i Sverige
Ny idrottshall
Göra fler parkeringsplatser, Göra en större hall som att vi kan ha mer aktiviteter och locka hit fler folk genom det
Ytterligare idrottshall
Ytterligare en fullstor hall.
Hall för kampsport.
Tydligare information ut till folk vad som händer i hallen, vilka alternativ som finns gällande utbud o kommande event.
Yta för konditionsträning inomhus - cykel+löpband.
Se ovan
Badhus på området
Med fler aktiviteter och sporter och cuper
Jag önskar att vi får en till stor hall att tillgå. Det är nödvändigt för oss föreningar om vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Jag
hoppas området blir en naturlig samlingspunkt där både unga och gamla kan mötas.
Fler aktiviteter som går att göra på egen hand utan att personal måste vara på plats.
Mer liv och rörelse
Se 5
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En ytterligare fullmåttshall.
Centrum för barn och ungdomar.
Att hållbarhet vävs in i alla aktiviteter. En analys av fördelning halltider: ålder, kön.
Bygg inte bort möjligheter till fotboll på 7-manna planer och konstgräs, då blir det problem med tillgängligheten för barn och
ungdomar.
Anpassa inte konstgräset med annan verksamhet, då det blir förstört och en stor investering blir bortkastad ä.
En arena som kan ta emot dels idrottshändelser men även annat så som uppträdande och kanske konserter
Se ovan
Idrottshall boulebanor isbana parkeringsplatser
Utbyggnad av antalet fullstora hallar. För att föreningarna ska kunna växa krävs detta. Som det är nu kan exempelvis innebandyn
inte utöka antalet lag.
Skulle vara suveränt med en plan som är lämplig för is också såvida man nu inte utnyttjar den fina asfaltplanen med belysning som
redan finns på Borrbäck (något vi önskat i många år).
Gärna en "velodrom" cykelanläggning likt den på Mösseberg i Falköping eller i Skövde på Billingehus där man kan cykla i gupp osv.
* A-Hallen behöver renoveras
* A-Hallen, Spelarbås byggas ut i riktning mot tennishallen.
* A- Hallen sekretariat behöver byggas.
* B-Hallen mindre läktare i riktning mot 7 manna planerna.
Underhåll och skötsel av kommunens gräsplaner är undermålig.
- planerna behöver kontinuerligt vattnas, stödsås ,kritas skötas om, se Karlsborg som gott exempel.
Parkeringssituationen vid guldkroksområdet är ej dimensionerad för verksamheten.
Gör gräsytan mellan tennishallen och IFK Hjo till parkering.
Hockeyrink kan vara bra, och inomhuskonstgräsplan för fotboll, som i Ulvåker.
Förnya och bygg ny A-hall, 1,5 hall för multisport samt med en riktig läktare
Samla övriga sporter, utomhus tennisbanor, paddel
Utegym
Samt expandera actionparken med tex pumptrack, parkour,
Klimatanpassa och bygg tex solanläggning på lämpliga tak, klimatneutral hall.
Se svar på fråga 5
Ytterligare möjligheter för olika spontanidrotter.
Viktigt att ungdomar tillfrågas kring detta, inte minst utifrån Barnkonventionen.
Ytterligare anläggningar, men tyvärr saknas det plats. Viktigt att ytterligare område tas i anspråk.
( Hitta annan plats för fritidsverksamheten på Sandby)

11. Hur tycker du att fritidsutbudet generellt kan utvecklas i Hjo? Saknar du någon
idrott- eller fritidsverksamhet? Vad kan Hjo kommun göra för att uppmuntra till
mer idrott/fritid/friluftsverksamhet? Något annat du vill lyfta fram?
Antal svar: 79

Svar
vet ej
Det saknas vilja att satsa på idrott i Hjo, kulturen lyfts fram, till orimliga kostnader, sett till antalet besökare, och det främjar inte
folkhälsan, i samma utsträckning som motion och idrott.
Tycker att fritidsutbudet i Korsberga och Blikstorp borde utvecklas med tex elljusspår samt belysning i den gamla slalombacken i
Korsberga som är välanvänd pulkabacke. Dessutom så måste föräldrar spola is hör ute för att våra barn ska kunna åka i Korsberga
och på kommunens enda hockeyrink i Blikstorp medans nere i Hjo spolar kommunen.
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Större dialog med de existerande föreningarna. Ett gemensamt möte en gång i halvåret är inte tillräckligt Se möjligheter istället för
problem så kanske man inser att en fullstor hall innebär möjligheter och inte bara kostnader. Har vi ingen hall kan vi heller inte
växa och öka vår verksamhet.
Orientering med Hitta ut hade varit kul.
Det vore lämpligt med en fullstor hall. Eftersom det är ett samhällsproblem att vi rör på oss för lite.
Mindre satsningar på "fin"-kulturen. Mer satsningar på rörelsaktiviteter.
Saknas en hel del. Fler allmänna platser där man kan utöva aktiviteter tex en basketkorg utanför guldkrokshallen. Frisbee golf i
stadsparken eller någon annan stans. Det bjuder in till att testa och utöva på egen hand.
Ishall
Absolut göra fullstor idrottshall vid nya skolan.
Helt idiotiskt av politiker att driva igenom en liten hall när befolkningen vill ha en fullstor idrottshall.
Fler områden för inomhusidrott som inomhus skatehall.
Jag tycker det finns för lite information om de olika idrottsföreningar och vad de och vem de erbjuder sin verksamhet till.
Tycker också att vi som kommuninvånare ska ha fortsatt fri entré på guldkroksbadet, men för tillresande finns en avgift
Vore bra med en fritidsbank så att man kunde låna/hyra utrustning på ett enkelt sätt.
Svar på fråga 2. Kör en aktivitetsdag med alla föreningar så alla får berätta och visa vilket utbud som finns i Hjo, prova på dag!
i stora drag så är det ganska bra.
En fullstor hall till är ett måste i Hjo, att ni på fritid inte redan förstått de o löst de i nya skolan är ett tecken på att ni inte förstår
eller bryr er om utvecklingen för våra föreningar
Gratis idrott och kultur för barn upp till 12 år
Låt fritidsgården ansvara för park och flytta verksamheten dit
Anlägga en discgolfbana.
Generellt tror jag på en discgolfbana. Är den byggd (det kostar inte mycket) så är det en sport för allmänheten. Den är billig att
utöva, alla kan spela på sin nivå och det krävs inga stora insatser. Ett utmärkt sätt att få till lite vardagsmotion.
Satsa ordentligt på att bli en seriös idrottskommun! Det är synd och skam att man inte bygger en stor hall på Lundby när man hade
chansen. När tiderna för inomhusidrott fördelades i år ville alla föreningar ha mer tid för att kunna satsa.... Det slutade med att alla
fick gå hem med svansen mellan benen och bara inse att vi kommer förlora ännu fler ungdomar för att vi inte kan erbjuda en seriös
satsning på deras idrott i Hjo kommun...
Man behöver kartlägga varför folk åker från Hjo till kringkommunerna för att idrotta. Det behövs en storsatsning på föreningsliv i
allmänhet i den här kommunen. Prata med Tibro och Tidaholm, de är föredömen! Kulturen har haft enorma satsningar under hela
min livstid i Hjo Kommun. Det måste vara idrotten och friluftsversamhetens tur nu! Varför inte en discgolfbana som kan locka
åldrarna 5–99 år att göra något gemensamt. Väldigt många Hjobor åker idag till Habo och Tibro för att spela.
Bygg en discgolfbana i stadsparken och ta tillfället i akt att glesa ut på Sanna så att spåret syns utifrån och anlägg en discgolfbana
tillsammans med discgolfförening som bildas omgående vid ett dylikt besked. Skylta upp med info om vad som gäller för tex
konstgräset istället för att montera galler.
Ridskola
Många Hjobor åker varje vecka till Tibro för discgolf. Hjo bör anlägga en bana vid ex Almedals fritidsområde så att även unga kan
spela, stadsparken är också ett alternativ.
Kommun borde sammanställa en folder till alla Hjobor (framförallt skolbarn) där alla idrottsföreningar presenteras. Idrottslärare
bör också informeras om vilka idrotter som erbjuds. Dock saknas det ju stora idrottshallar för att täcka behovet för de tider som
barn kan träna inomhus.
Lyfta fram cykelbanan på Korsberga vägen
Märka upp slinga runt Mullsjö
Belysning på banvallen vid Änggatan
Pumptrack bana som är anpassad för både små och stora cyklister, hästverksamhet/djurverksamhet, mera mulle/natur, spola isen
på Borrbäck, lilla Vasaloppet på Högaliden för barn som fanns förr, kanske små cykellopp för barn i stadsparken
Vi är många som vill ha en discgolfbana i kommunen. Den måste inte ligga i Högaliden eller runt Guldkrokshallen. Vi har pratat om
Sanna-området och ev. en bit av campingen och lite i kanten av stadsparken. En 18-hålsbana hade varit PERFEKT! Vi discgolfare
måste i dagsläget åka till Tibro, Habo eller Falköping för att spela.
En discgolfbana hade varit bra! En enkel sport som mer eller mindre alla kan utöva. En billig sport som de flesta har råd med. Ett
alternativ är att någon hur ut discar så man får prova på.
Det hade varit ett lyft!
Discgolf bana i stadsparken, hopptorn på söder
Jag har bott i Hjo i hela mitt liv och har alltid avundats utbudet i grannkommunerna. Det känns som om färre och färre barn och
ungdomar idrottar eller ägnar sig åt fritidsaktiviteter i Hjo och det av den enkla anledningen att det inte finns så många möjligheter.
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Fokusera mindre på kultur och turism och se till att vi som bor här får möjligheten till en meningsfull fritid, det kommer alla till
gagn.
Att någonstans i Hjo anlägga en Discgolfbana. En bra sådan skulle locka folk från hela Skaraborg och besökarna på sommaren skulle
ha ytterligare en aktivitet att utföra. Sporten växer så det knakar!
Nära samarbete och kommunikation med föreningarna. Att kommunen lyssnar och tar till sig synpunkter och tips från
föreningarna. Ekonomisk stöttning.
Hjo kommun kan satsa mer pengar så att föreningslivet kan fortsätta utvecklas, satsa på fler idrottshallar med full size mått så att
det finns tillräckligt med halltider så att idrotten fortsatt kan utvecklas
En ishall vore fantastiskt så barnen kan spela hockey och lära sig konståkning.
Skapa en discgolfbana runt Sanna och Stadsparken. Vi åker mycket till Tibro där de verkligen har lyckats mycket bra med sin bana.
Vore riktigt kul att få igång en liknande verksamhet här i vackra Hjo!
Bygg endast fullstora hallar i fortsättningen. INGEN är betjänt av att idrotta i en skokartong. Det är det första man ska göra för att
uppmuntra till mer idrott.
Utnyttja Stadsparken/stranden ännu bättre för fritidsverksamhet (Frisbeegolf, vattensporter, äventyrsbana)
Satsa på aktivitetsdagar med olika inriktningar tillsammans med föreningslivet
Isbana med sarg saknas.
Frisbeegolf saknas.
Hjo är en vattenstad men för gemene man saknas det till stor del möjligheter för segling, windsurfing, paddling på både bräda och
kanot/kajak.
Långfärdsskridskor på preparerad bana runt Mullsjön skulle säkert locka.
Ridskola skulle vara jätteroligt för alla oss hästintresserade och alla barn som vill rida.
Diskgolf! Jätterolig aktivitet för alla åldrar.
Tjatig, men badhus!! Skulle användas av många boende i Hjo.
Discgolf hade passat toppen i Hjo. Vår närhet till vatten borde utnyttjas bättre, kallbadhus med bastu hade blivit en stor succé.
det finns ett stort utbyte
saknar badhus
Kalhugg INTE inom Högalidsomådet.
Simhall och isbana.
Kanske en dag på sommaren och en dag på vintern då det är prova på dag. Kom och träffa föreningarna och känn dig för om detta
är en aktivitet för dig?
Squash-hall
Skulle vilja ha truppgymnastik. Har gått i det fast i Tidaholm men det blir lite jobbigt att åka ditt några gånger i veckan så skulle varit
väldigt bra och roligt om det fanns här i Hjo.
Jag tror inte att det är något.
Mer fokus på spontanidrott. Ett utökat område för naturlekplats, se ex Billingen.
Cykelleder i stan, underlätta för folk som hellre tar cykeln än bilen.
Idag åker vi ofta till andra kommuner för att utföra fritidsaktiviteter som simning, skridskor, cykel. Det hade varit bra om dessa
fanns på hemmaplan (ishall, simhall, fina cykelleder).
Belysning runt Mullsjön?
Simhall och ishall saknas.
Hade gärna sett mer aktivitet ex via friluftsfrämjandet så att vi lockas till skog o mark mer. Tycker det är alldeles för skralt utbud
här. Fler bra o mysiga grillplatser likt Lingonudden behövs.
Gör o sprid gärna fler guider om vad som finns att göra i Hjo m omnejd.
Har svårt att överblicka utbudet totalt sett och här finns utvecklingspotential. Kanske kan göra en app där den senaste infon och
möjlighet att boka in sig finns samlat? Här skulle det också vara lätt att hitta aktiviteter för olika åldrar o intresseområden eller
tider på året.
Saknar bra lekplatser i Hjo. De är gamla och slitna. Hade kunnat ha olika inriktningar i olika delar av stan. Någon med en linbana
tex. Baggeboskolan har bra lekmöjligheter som jag hoppas kan skapa även i Hjo.
Mer möjlighet till central träning. Bra med utegym och Hälsoslinga, fler varianter. Tex naturlekplats
Utbudet och tillgängligheten blir mindre o mindre.
Anställda för.verksamjeten måste själva vilja något och höja sin ambitionsnivå. För mycket byråkrati och skrivsbordsbeslut, ingen
känsla för idrotten.
Med tanke på att tre personer är anställda för att utveckla verksamheten, borde det vara mycket, mycket bättre.
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Saknar en till större hall så att det är lättare för alla olika föreningar att få tider så att man inte behöver träna halv 10 en vardag. En
större hall uppmuntrar också till mer sport och vi kan hålla olika arrangemang som kan locka folk hit till Hjo. Olika arrangemang
kommer göra att folk kommer behöva äta och bo och då gynnar vi hotellet och restaurangerna. Vi kan även locka familjer till att
flytta till Hjo och inte bort härifrån.
Lyssna på föreningslivet Mer närvaro från förvaltningen Stå upp för kultur & fritid mot övriga sektorer
Saknas kampsport i Hjo.
Saknar även paintball, men är väl en dröm.
Mer o tydligare information i flera kanaler / medier för att informera om vad som händer, utbud med mera. Enda man ser är Alagets matcher på skärmarna utanför Hjo.
- Saknar ridskola
- Bättre handbollsverksamhet
- satsa mer på ungdomar för att uppmuntra till mer idrottsengagemang
- Föreningar kan vara mer synliga och visa upp verksamheter mer, svårt att få överblick om vilka möjligheter som finns.
Jättekul att en paddelhall ska öppna!
En brygga längre brygga på strandpromenaden så man han hoppa i vet jag är otroligt efterfrågat
Lyssna och samverka med föreningar som finns. Som jag skrev tidigare behövs en till fullstor hall. Annars kommer inte
föreningslivet kunna utvecklas och barn inte ha några aktiviteter att gå till.
Att området vid badet i Hjo är gratis att gå in så invånarna har möjlighet att njuta av stranden.
Underlätta för fler aktiviteter som går att göra spontant, själv eller i grupp.
Mer för motorburen ungdom
Uppmuntra till mer idrott vore att bygga en fullstor hall till när man ändå bygger en hall
Skolan tillsammans med föreningarna är väl grunden till ökad idrottande.
Marknadsföra de olika områdena mer.
Satsa på centralt belägna ytor som uppmuntrar till spontanidrott i alla dess former.
Jag tror det skulle vara bra att starta upp aktiviteter som inte kostar något och det inte är anmälning på. Se på
måndagspromenaden (hundpromenaden). Det har pågått i flera år (förutom det senaste halvåret pga. covid) och det är oftast runt
20 personer som samlas i hamnen kl18 och promenerar ca. 1h varje måndag. Går det kanske göra liknande med andra aktiviteter?
Löpning, vandring, yoga, cykling osv. Det jag tror behövs är att det får hjälp att startas igång för att sedan bli självgående.
Frisbeegolf vore mycket kul (Sanna/Stadsparken)
Fortsatt gratis bad. Konst, kultur och idrottsevenemang. Olika typer Av oväntade friluftsaktiviteter kan locka flera.
Ge bra förutsättningar till de som har egna anläggningar med stor ungdomsverksamhet att driva sin verksamhet
Mer vinteraktiviteter, så som konstsnöspår
Organiserad gympa ute för barn
Hjälpa till att samordna barn- och ungdomsidrott. Tex Boll o skoj skulle "bollföreningarna" kunna dela på.
Ta efter Jönköping i att ungdomar inte måste prioritera en sport...
Generellt ganska bra utbud av föreningslivet. Tyvärr slagsmål om träningstider då det saknas en fullmåttshall
Aktivitetsbanor på flera ställen
Saknar en simhall.
Röj på sly i pulkabacken, mer papperskorgar i skogen, någon mer grillplats, promenadslinga som är plogad även på vintertid
För att uppmuntra till mer idrott behövs nog tyvärr fler hallar för inomhusidrott samt mer områden för spontan rörelse ex
hinderbana, cykel"veledrom" med gupp osv.
Kan sakna lekpark vid Guldkrokshallen som jag tror även fritids Pluto skulle kunna nyttja och att man rustar upp området på
Borrbäck, lekpark, fotbollsplan och att vi kan få till is på vintern osv.
Asfalten kan ju även användas till Tennis borta på Borrbäck.
-Konstfrusen is på torget vore ett sätt att få centrum levande på vintern.
- Isyta vid nya skolan i Hjo.
- Rusta upp tennisplanen på Borrbäck/Hammarsjorden
Fullstor hall vid nya skolan, stödja IFK Hjo så att de får fler ungdomstränare till fotbollen. Koppla skolan närmre till området och
bedriv alltid idrott på fritids och var dag i skolan.
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Sanna-området kan absolut lyftas som ett stadsnära alternativ
Skapa fler platser i närområdet för grill/utflykt
Längst pilgrim/Västerleden samt underhåll de som finns
Skapa en pool för lån av friluftsutrustning
Digitalt bokning/hämtning/betalning
Fiske, vandring, klättring, båt/kanot
Främja inkludering och integration
Ta tillvara på befintliga föreningar och ideella krafter
Lyssna på och stötta idrottsföreningarna. Inte som idag nonchalera dem, vilket visat sig i bland annat frågan om hallen vid nya
skolan (skendemokrati).
Öka tillgängligheten till hallen och flytta fritidsgården till Guldkroksområdet. Viktigt att det finns personal på plats även när
personalen på fritidskontoret gått hem. Vet ens föreningsfolket vilka som jobbar på fritid?
Börja lyssna på föreningsfolket och inte bara skriv dem på näsan i alla frågor.
Ytterligare anläggningar för spontan- och föreningsdriven idrottsverksamhet
Saknar något? - ja flera, men Hjo kan inte ha allt. Vi har det ju sammantaget i grannkommunerna.
Viktigt även här att samarbeta över gränserna. Hjo har ju det bästa utomhusbadet bland grannkommunerna t.ex.
Stötta föreningarna som har aktiviteter i området ännu mer. Då utvecklas området med mer aktiviteter för ungdomar
Viktigt med ytterligare anläggningar för spontan- och föreningsdriven idrottsverksamhet.
Volleyboll saknar jag!
Jag vet att vi har en tennishall och fina tennisbanor men har aldrig provat. Kanske man kunde göra det enklare för folk att prova
några grejer. Som när man fick prova att paddla kajak under hälsoveckan, då blir man sugen att göra det mer sen.
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Bakgrund
Under 2022 erbjöds kommunerna i Skaraborg ett mobilt dialoglabb inom det delregionala
kraftsamlingsarbetet Friska barn i Skaraborg. Dialogledare från Västra Götalandsregionens
enhet Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg kom ut till kommunerna för att ta reda på
barn och ungas perspektiv kring rörelse i utemiljöer.
Rörelse kan innebära idrott och fysisk aktivitet men också möjligheten till lek och möten
genom andra aktiviteter. Syftet med det mobila dialoglabbet är att fördjupa sig i barn och
ungas perspektiv och idéer om rörelse på en plats som är under utveckling, vilket grundar sig
i deras rätt till inflytande och delaktighet.
Genomförandet av det mobila dialoglabbet har föregåtts av kommunens kartläggning av det
aktuella området – Guldkroksområdet – för att skapa förutsättningar för att resultatet kan
användas i den fortsatta utvecklingen av platsen.

Genomförande
Vid dialoglabbet i Guldkroksområdet deltog 19 elever från årskurs 9, samt två dialogledare
och en tjänsteperson ifrån kommunen. Dialogen genomfördes i två delmoment.
Vid det första momentet delades eleverna in i tre grupper. Varje grupp ansvarade för ett
delområde:




Område 1: Inomhus i idrottshallen
Område 2: Parkering och skatepark
Område 3: Konstgräsplan och skogen bakom

Grupperna fick i uppdrag att gå igenom sitt område och skriva ner idéer som svar på frågan:
Vad skulle få dig att vilja röra på dig/aktivera dig på platsen utöver det som redan finns? Därefter
återsamlades grupperna och fick delge sina idéer. Deltagarna fick därefter prioritera de idéer
som de tyckte var särskilt viktiga genom att ge tre röster vardera. Idéerna sammanfattas
under rubriken ”Rörelse” samt finns dokumenterade i sin helhet i dokumentets bilaga.
Vid det andra momentet genomfördes fokusgrupper där deltagarna fick svara på frågor om
områdets tillgänglighet. Resultatet finns dokumenterat under rubriken ”Tillgänglighet”.
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Rörelse
Gör aktiviteterna mer utmanande
Under dialoglabbet ger deltagarna flera exempel på hur man skulle kunna utveckla de
aktiviteter som redan finns på platsen idag, t ex skateparken och löparspåret. Skateparken
skulle kunna utvecklas genom att tillsätta fler utmaningar, så som en rail eller pumptrack.
Löparspåret som går runt konstgräsplanen känns idag lite tråkigt och skulle kunna
kompletteras med utmaningar i form av t ex en hinderbana.

Fler actionfyllda aktiviteter
Deltagarna ger ett flertal förslag på nya aktiviteter som skulle kunna rikta sig till ungdomar.
Aktiviteterna är ofta förknippade med spänning. Förslagen gäller både inomhus- och
utomhusaktiviteter. Exempel är laserdome, linbana, slänggungor, inomhuspool, tivoli, gocartbana, paintball och phonky drift. De som inte har varit i området på fritiden upplevde platsen
som lite ensidig och att den mest har ytor för fotboll. De önskade sig andra sporter som
basket, bandy och parkour.

Aktiviteter för häng
Deltagarna ger uttryck för att platsen ibland används för att hänga på när det inte finns något
att göra. Man kan också vara på platsen för att titta på en match. Några förslag rör saker
som man kan göra medan man väntar eller hänger på platsen. Exempel är minigolfbana,
lekplats och aktivitetsplats för olika åldrar. Där skulle kunna finnas stora rutschkanor och
gungor som man både kan gunga på och hänga i.

En plats att mötas
Ett av de mest populära förslagen från deltagarna var att utöka möjligheterna till köp av fika i
en cafeteria eller kiosk. Allra helst ska den vara öppen mycket mer än idag, eftersom det får
unga att vilja vara där. Deltagarna berättar att de idag ofta åker till Korsberga där det finns
en obemannad 24/7-butik för att kunna handla, när lokala butiker i Hjo har stängt.
Vikten av att det är öppet gäller även idrottshallen som helhet. Om den är öppen ökar
möjligheten att fler vill vara på platsen. Deltagarna tycker också att det vore kul att kunna
låna utrustning till olika aktiviteter som man kan göra på egen hand.
Flera i gruppen har motorintresse och egna fordon. De uppskattar att många unga i
kommunen har detta intresse. De beskriver att det de senaste åren har tagits beslut i
kommunen som gör att de inte kan vistas i hamnen, på torget osv. För att locka målgruppen
till området Guldkroken är ett förslag att anlägga en större parkeringsyta med möjlighet att
drifta. En samlingsplats för motorburen ungdom kan ligga på lagom långt avstånd från
centrum. Gruppen uttrycker att: ”Många har ett motorintresse men vi får inte stanna
någonstans, vi tycker att man skulle fixa ett ställe där vi får stå”.

4

Inbjudande miljö
Deltagarna tycker att det är viktigt att miljön är inbjudande i hela området. Det kan innebära
mer växter och blommor och att fixa till grillplatsen. Cykel- och mopedparkering är ett
förslag, och gärna med tak och ett cykelställ som sitter fast så att ingen kan bära iväg med
cyklar. Deltagarna tycker att det inomhus ska vara mer inbjudande färger på väggarna och att
det kan fräschas upp. Deltagarna uttrycker behov av duschdörrar i omklädningsrummen.
Det önskas också fler mötesplatser i hela området, t ex sittplatser med tak i skogsområdet
bakom konstgräsplanen, men även sittplatser på fler ställen och förslagsvis fler läktare till
fotbollsplanerna.
Belysning är viktigt. Deltagarna tycker att det är ”nice om det är upplyst”, och inte bara när
t ex en plan används.

Mest prioriterade idéer:
1. En kiosk som är öppen 24/7 (24 röster)
2. Linbana / paintball (6 röster vardera)
3. Lekplats för den som väntar när någon annan spelar match
(4 röster)

Tillgänglighet
Deltagarnas erfarenheter av området
Deltagarna resonerade kring frågor som: Har du varit i området tidigare? Hur kom det sig att du
inte varit där? Vilka delar av området har du varit på? Vilken/vilka aktiviteter har du gjort på
området?
Alla deltagarna hade varit på området på skoltid, och de flesta även på fritiden. Men bara ett
fåtal var aktiva i föreningsidrott i området. När de besökt området var det antingen i syfte
att utföra aktiviteter själva inomhus eller utomhus, så som exempelvis handboll eller fotboll,
eller för att hänga på platsen och se på kompisar som utövade aktiviteter som skateboard
eller fotboll. Flera beskrev det som att de har varit på platsen som åskådare, snarare än för
en egen aktivitet. Deltagarna menar att platsen används till största del av de som deltar i
redan organiserad idrott, men det är ingen plats som man i dagsläget använder i stor
utsträckning för att umgås på. Området används mest på sommaren, på vinterhalvåret
beskrivs det som ”dött”.
De som inte hade varit i området på fritiden hade inget bra svar på varför mer än att ”det är
för trökigt här”. Efter en stunds samtal kom det fram att deltagarna tyckte att det kunde
finnas något annat ute än bara ytor för fotboll. De föreslog basket och bandy och när
förslaget parkour lyftes var flera positiva till det. Det lyfte också att det kan finnas en lekplats
och att den kan vara för olika åldrar.
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Förflyttning till och från området
Deltagarna resonerade kring frågor som: Hur kommer du dit? På vilket sätt är det lättast att ta sig
till och från området? På vilket sätt är det lättast eller svårast att ta sig runt i området?
Deltagarna tog sig till och från platsen genom att gå, cykla eller ta sitt fordon. Men det går
dåligt med bussar för de som bor på landsbygden, både före och efter skolan, och det är dyrt
att bekosta eget drivmedel. Deltagarna upplevde att det var lättast att ta sig till platsen via
gång- och cykelvägar eftersom Hjo är en liten stad. Dock upplevdes sträckan på
Hammarsvägen som lite ”öde” och dåligt belyst. En deltagare utryckte även att delar av
Floragatan var dåligt belyst.
Deltagarna tror att de flesta föräldrar och andra vuxna brukar åka bil om de ska träna själva
eller om de ska lämna av något barn i området.

Områdets tillgänglighet
Här svarade deltagarna på frågan: Vad saknar du på platsen?
För att göra området mer attraktivt och tillgängligt så tycker deltagarna att det borde vara
bättre skyltning när man väl kommit dit. Huvudentrén borde vara skyltad så att man ser att
man har kommit rätt. Parkeringen borde vara mer inbjudande med lite blommor och cykeloch mopedparkering.
Entrén till kafeterian upplevs som gammal och tråkig och det är samma färg överallt, vilket
inte ser så inbjudande och trevligt ut. Det inglasade rummet i entrén som är kontor kunde
istället vara ett rum för unga att umgås i.
Några av deltagarna funderar också över varför det ofta är stängt att gå över
konstgräsplanen om syftet är att man ska kunna vistas på båda sidor. För att ta sig till
området via baksidan (skogsområdet) behöver tillgängligheten förbättras med t ex
parkeringsmöjligheter.

6

Bilaga
Alla idéer som framkom då deltagarna i grupp gick runt i varsitt område finns nedtecknade
nedan. Inom parantes syns antalet röster som de olika förslagen har fått. Deltagarna fick tre
röster vardera och kunde rösta på samtliga idéer, inte bara gruppens egna.
Område 1:
Laserdome (3), gocart-bana, rulltrappa (1), phonky drift (2), paintball (6), mer öppettider i
kiosken, fixa dörrar till duscharna (2)
Område 2:
”Stora jävla gungor”, slänggungor, inomhuspool, en rail bredvid grindboxen (en sväng) (2),
pumptrack (1), linbana (6), lekplats för de som väntar när andra spelar match (4), önskar mer
blommor för det är lite dött vid parkeringen (2), stor rutschkana
Område 3:
Minigolfbana, hinderbana, tak som skyddar mot regnet, fixa grillplatsen (3), sittplatser, 24/7kiosk (24), läktare till konstgräsplanen, tivoli på sommaren (2), gungor, fixa utseendemässigt

Karta över platsen och område 1-3:

Område
1

Område
2

Område
3
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Bilaga 4. Redovisning av dialoger med föreningslivet
IFK Hjo
Vad är bäst med Guldkroksområdet idag?





Bra läge med närhet för invånarna i Hjo stad.
Reaktivt enkelt och säkert för barn och ungdomar att ta sig till området.
Mycket verksamhet inom samma område.
Till viss del äldre bebyggelse på Guldkroksvallen som är värda att bevara.

Vad kan bli bättre/vad saknas på Guldkroksområdet?











Parkeringsplatser stor brist periodvis, säkerhetsrisk för barn och unga.
Trångt med omklädningsrum när säsonger går i varandra.
Gräsytor 7-mannaplan behöver ses över och förbättras, håliga och ibland svåra för barnen att
bedriva verksamhet på.
Trasiga mål 7-mannaplan, säkerhetsrisk. Åtgärdat sedan inspelet kom in.
Trasig bevattning 7-mannaplan. Åtgärdat sedan inspelet kom in.
Bemanning i hallar och området mellan 17.00 – 22:00 mån-söndag.
Stängsel runt konstgräsplan börjar att gå sönder, bör åtgärdas innan det är för sent.
7-mannaplan och dess ytor är nödvändiga för fotbollsverksamheten.
Fortsätta underhålla och förbättra konstgräsplanen.
Spontanidrottsyta för fotboll, basket, bandy, handboll, vollyboll

Hur vill ni i er förening att Guldkroksområdet ska utvecklas på längre sikt (5 - 10 år, eller ännu
längre)










Fortsätta verka för barn och ungas hälsa.
Hitta ytterligare samarbetsformer med Hjo Kommun för ytor och anläggningar, tex hur
omklädningsrum utnyttjas, tillgång handikapptoaletter, m.m.
Vara fortsatt attraktiva för barn och ungdomar inom vår verksamhet fotboll, innebandy och
friidrott.
Kunna hålla verksamhet igång för seniorlag, både herr och dam.
Hitta ekonomiska lösningar för det stora underhållsbehov som behövs på de äldre
fastigheterna.
Kunna få in fler som jobbar ideellt med verksamheten såsom styrelse, kassör, administration
Vätternrundan, slöjdmässan, vårmarknaden, Hjoloppis, sponsring, kiosk, sektionsansvariga
m.m.
Hitta nya lösningar för skötsel av gräsytor och övrigt underhåll på Guldkroksvallen.
Hålla så låga avgifter som möjligt, trots allt högre kostnader för egna anläggningen, drift och
underhåll.
Behov av större och mer ändamålsenliga lokaler för både omklädning, administration och
övriga sammankomster.

Hjo Tennisklubb
Vad är bäst med Guldkroksområdet idag?
Styrkor
 Central placering.
 Närhet till den största grundskolan i Hjo.
 Samlingspunkt för många idrotter.
Svagheter
 Tråkig utemiljö som inte lockar till spontan rörelse.
 Ingen tydlig gemensam entré och samlingspunkt för samtliga idrotter som lockar till
samverkan över gränserna.
 Inga bra uppvärmningsytor.
 Styrketränings och rehab möjligheter.
 Utformning av klubblokaler och gemensamma samverkansytor.
 Trafikflöde och parkeringsmöjligheter.

Vad är bäst med Guldkroksområdet idag? - Kopplat till klubbens verksamhet
Styrkor
 Bra underlag i tennishallen.
 Enkel bokning.
 Klubblokal för styrelsearbete etc.
Svagheter
 Ute och inne verksamhet ej samlad på samma plats.
 Ingen klubblokal, omklädning etc. vid utebanorna.
 Dåliga ytor för uppvärmning, publik och social samvaro i tennishallen.
 Ingen lokal för fys, styrketräning och rehab.
 Eftersatt underhåll t.ex. dålig belysning, ventilation etc.
 Omklädningsrum där inte barnen och ungdomarna känner sig bekväma att byta om p.g.a.
insynsmöjligheterna.

Vad kan bli bättre/vad saknas på Guldkroksområdet? Generellt






Skapa en säker trafikmiljö anpassad för dagens trafikflöde.
Skapa en utemiljö som lockar till spontan rörelse utöver det som idag finns i form av
skattepark. T.ex. bollväggar, minitennisplan, utegym, klätterställning etc.
Skapa en entré och gemensamma ytor för social samvaro, samt klubb och konferenslokaler
som lockar till samverkan mellan idrottsföreningarna som nyttjar Guldkroksområdet.
Skapa en lokal för styrketräning och annan ej grenspecifik fysträning och rehab som är lätt
tillgänglig för samtliga föreningar som verkar på området.
Tillse att det finns servicepersonal som bemannar hallarna då de är öppna så att löpande
underhåll och stöd till föreningarna kan skötas.

Vad kan bli bättre/vad saknas på Guldkroksområdet? Kopplat till föreningens verksamhet
Hjo TK:s målbild är att ha tillgång till en modern tennisanläggning med möjlighet att spela och träna
tennis både inne och ute, kunna träna kompletterande fys och styrketräning både inne och ute, samt
en anläggning som inte minst skapar möjlighet till social samvaro och interaktion mellan spelare,
tränare, föräldrar, styrelse och övriga aktiva i föreningen.

Förslag








Eftersom utebanorna i parken kräver en omläggning föreslås att istället för en sådan
omläggning bygga utebanor i anslutning till nuvarande tennishall. Detta skulle skapa bättre
förutsättningar för Hjo TK att bedriva verksamheten och ha tillgång till omklädningsrum etc.
även sommartid. Samtidigt skulle dessa banor vintertid kunna spolas och nyttjas som isbana
vilket saknas på området.
Översyn av befintlig tennishall så att belysning, ventilation, nät, värme, dörrar etc. är
fungerande. På sikt överväga tillbyggnad av en bana för att kunna utveckla verksamheten och
t.ex. arrangera sanktionerade tennistävlingar.
Skapa möjlighet till styrketräning, fys och rehab. Kan enl. förslag ovan med fördel skapas så
det kan nyttjas av samtliga föreningar.
Skapa sociala ytor som lockar till samvaro även utanför tennisplanen. Förslagsvis någon form
av läktare samt klubblokal som ansluter till tennishallen och inte är avskild som idag. En
gemensam entré till samtliga hallar enl. förslag ovan vilket ger möjlighet till de som spelat
tennis att t.ex. nyttja kiosk och café som kanske kan hållas öppet om hallen är bemannad.
Omklädningsrum som är anpassade så att ombyte och dusch kan ske på ett för barnen och
ungdomarna bekvämt sätt. Även detta kan samordnas om entrén görs om genom tillgång till
samma omklädningsrum som övriga hallar.

HK Guldkroken
Vad är bäst med Guldkroksområdet idag?


Centralt läge

Vad kan bli bättre/vad saknas på Guldkroksområdet?



Fler parkeringsplatser.
Bättre bemanning kvällstid

Hur vill ni i er förening att Guldkroksområdet ska utvecklas på längre sikt (5 - 10 år, eller ännu
längre)








Ny fullstor hall med läktare likt Baggeboskolan i Tibro
Flytta fritidsgården till området
Flytta Hjo fritid till området så att de kommer närmare föreningarna som det var förr
Ett större gym
Paddelbana
Beachhandboll/ volleyboll
Basket utomhus

