BREDAREDS IF

Synpunkter och idéer från medlemmar m.fl.
2020-03-15, uppdaterad 2020-10-02, uppdaterad 2021-01-08
Vi vill ta tillvara på de idéer och synpunkter som kommer från medlemmar m.fl. Här dokumenterar vi
de synpunkter och idéer som vi får in och hur vi omhändertar det. De flesta av synpunkterna nedan
framfördes vid informationsträffarna under hösten 2019.
Synpunkt/idé
Tydlig kommunikation
angående renoveringen
ut till medlemmarna,
också så vi vet när vi kan
hjälpa till

Hur omhändertagit?
Huvudkanalen för informationen är föreningens facebook-sida.
Information även via Bredaredsbladet, information på webbsida samt
informationsblad på anslagstavla vid utegymmet.

Det behövs rejäla
städgrejer och utrymme
för dem.

Bra synpunkt. I aktuell ritning (oktober 2020) är nuvarande toalett på
övre plan ritad som städutrymme.

Vattenkran utomhus.
Cykeltvätt (& skotvätt)
utomhus.

Bra förslag. Vi har i samband med renoveringen på nedre plan gjort ett
vattenuttag för skotvätt utanför entrén till källaren och ett ställ för att
underlätta skotvätt har tillverkats. Kanske behöver tydliggöras att det går
att fylla på vattenflaska där också.
Ja, studiebesök till andra anläggningar är jättebra. Under hösten 2019 har
några i styrelsen besökt Borgstena allhall, vilket både var intressant och
lärorikt. Styrgruppen har under våren 2020 besökt Kronängs idrottsplats
och idrottsplatsen vid Kransmossen samt Sandareds idrottsplats. I
december 2020 gjordes även ett besök vid Borås Skidstadion för att titta
på deras kök.
Bra synpunkt. Vi har gjort en ny handikapptoalett i anslutning till entrén
på nedre plan.

Kanske studiebesök till
Rydboholms stuga eller
Sjömarkens IP.

Vilka handikapptoaletter
behöver finnas på nedre
plan?
Använd ytorna i
damernas omklädningsrum bättre. Toan behöver
vara större.
Planera och gör iordning
förråden på nedre plan
bättre.

Utlys tävling på att rita
köket!
Tänk på skåp till mer
porslin och köksutrustning om
anläggningens ska hyras
ut mer.
Snabbdiskmaskin önskas.
Köket ser litet ut!

Bra synpunkter. Vi har rivit väggen vid ”sminkrummet”, vilket innebär att
själva omklädningsrummet blir större och vi nyttjar ytorna bättre, samt i
samband med det gjort damernas toalett större.
Vi har planerat ett särskilt förråd för orienteringens samtliga saker på ett
och samma ställe. Och garaget, närmast fotbollsplanen, kommer att
göras om till fotbollens förråd. Ett särskilt vaktmästarförråd görs på
nedre plan med vatten/avlopp. Dörrarna till orienteringens förråd och
fotbollens förråd kommer att förses med tagg.
Vi har inte utlyst en tävling. En köksgrupp har arbetat fram ett förslag.

Dessa synpunkter har omhändertagits i detaljplaneringen för köket. Så
som det ser ut nu kommer vi att flytta väggen på kökets kortsida något,
för att få till en bättre planering av köket. Snabbdiskmaskin ingår i
planeringen.
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Synpunkt/idé
Utrymmet utanför
mötesrum/kontor ser
stort ut, för stort?
Större yta behövs kanske
innanför entrén/kapprummet?

Hur omhändertagit?
Bra reflektioner. Planlösningen är ändrad och utrymmet används istället
till nya toaletter vid entrén, ett kapprum samt ett aktivitetsrum.

Dusch för domare vid
toaletterna på övre plan?
Torkrum -finns behovet?

Vi har gjort en dusch i handikapptoaletten på nedre plan.

Utrymningsvägar, finns
de tillgängliga om vi delar
upp anläggningen för
uthyrning och övriga
aktiviteter.

Torkrum har vi inte sett behov av i detta läge, men om behovet uppstår
så finns möjligheten till torkskåp i något utrymme.
Vi har haft dialog med expertis om utrymningsvägar, framförallt att det
är tillräckligt i damernas dusch och bastu, vilket det är. En förutsättning
är att det är brandcell i korridoren i källaren.

Ventilationen behöver
förbättras

I samband med renoveringen och annat nyttjande av lokalerna ses
ventilationen över så att det blir ändamålsenlig.

Har vi tänkt framtid för
alla olika utövare och
behov?

Vad gäller framtid så att vi utgått från befintlig verksamhet samt en
utökad möjlighet att hyra ut lokalen. Uthyrningen ska kunna ske till andra
föreningar eller för andra sammankomster. Då vi inte längre har någon
permanentboende i Klockargården kan vi utöka tiderna och ändra
reglerna för när lokalen kan hyras ut. För befintlig verksamhet vill vi
naturligtvis underlätta de aktiviteter man redan har. Att utöka med
annan, ny verksamhet, får komma från behov hos medlemmarna.
Frågan om att flytta ner Hagavallen för med sig en mängd beslut och
troligen ett omfattande arbete med anläggningen utomhus, varför vi valt
att inte ta med den frågan i renoveringsprojektet, utan ta fram ett
beslutsunderlag på det när renoveringen av Klockargården är klar.
Behövs fler omklädningsrum så ryms de ändå inte i källaren och då kan
en nybyggnation bli aktuell, dock inte i samband med renoveringen.
Ja, styrelsen vill se till att det finns bra nätverkstillgång i byggnaden.

För få omklädningsrum,
nedflyttning av
Hagavallen?

Kontor med fasta
nätverksanslutningar.
Tillgängligt kontor/rum
för orienteringens dator,
skrivare och övrigt
material önskas, gärna i
källaren
Ska vi ha ett utrymme för
gym?
Solceller?

Återvinna värmen på ett
mer effektivt sätt.

Önskemålet är omhändertaget och kontor är skapat i källaren.

Vi har tagit med tankarna i planeringen och skapat ett aktivitetsrum på
övre plan.
Vi har undersökt möjligheten till solceller. Då vi som förening inte har
samma förmånliga skattereduktion som privatpersoner, samt då vi
konsumerar el under andra tider (kväll och vinter) än när det mesta elen
produceras, valde vi att detta läge inte gå vidare med solceller. Men
frågan kan tas upp igen efter renoveringen.
Projektledare och styrgrupp får titta på detta i planeringen av
renoveringen.
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Synpunkt/idé
Önskar att den öppna
spisen i samlingslokalen
behålls.
Ta hjälp av någon som
ritar köket.
Önskemål och
centraldammsugare
Kan vi ha en
robotdammsugare som
också våttorkar?
Korvlåda inbyggd i
köksbänken

Rejält med kylskåp i köket

Hur omhändertagit?
Styrgruppen har övervägt frågan, men beslutat att inte behålla spisen.

Ja, det ska vi göra.
Styrgruppen har diskuterat frågan, det finns både för- och nackdelar.
Ännu inte bestämt.
Spännande idé. Den får vi kolla vidare på.

Vi bestämmer att inte har en inbyggd korvlåda i köksbänken. Detta då
bedömningen är att det är sällan som korvlådan kommer att användas
ställt i relation till hur mycket köket kommer användas totalt och då är
korvlådan ”i vägen”. Vi planerar dessutom en öppen bänk vid
ytterväggen, vilket gör att det inte blir bra med en korvlåda där. Däremot
så satsar vi på en mobil, som kan användas mer flexibelt.
Bra tankar. Vi planerar för två fullstora kyl/frys.

