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Issäsong 2020-2021 och tillsvidare
Ärende
Förslag till öppethållande för is säsongen 2020-2021 och tillsvidare.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta att;
-

Fastställa säsong och icke säsong enligt framlagt förslag.

-

Fastställa allmänhetens tider enligt framlagt förslag.

-

Fastställd säsong gäller tillsvidare om inga förändringar görs.

Bildningsförvaltningens utredning/ yttrande
Is säsongen är uppdelad i två olika faser, säsong och icke säsong.
Kommunen tillhandahåller mot ordinarie föreningshyra istider under
säsongen som är från och med vecka 40 till och med vecka 10. Is under icke
säsong köper berörda föreningar av kommunen. Det är i ishallarna som det
är aktuellt att köpa is under icke säsong.
Ickesäsong (föreningarna köper tid av kommunen)
Ickesäsongen avser ishallarna på Stockhagen IP samt Enebybergs IP. (ishall
1 och ishall 2)
Ishall 1. Vecka 32- 39 samt Vecka 11- 15
Ishall 2. Vecka 32- 39 samt Vecka 11- 20
Kostnaden för att ha is under ickesäsong är enligt förvaltningens
beräkningar ca 49 000 kronor (indexregleras varje år) per vecka vilket
faktureras föreningarna. Föreningen disponerar då tider motsvarande de
tider man har under säsong. Övrig tid disponerar förvaltningen för uthyrning
i den mån det är praktiskt möjligt.
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Säsong ishallar vecka 40- 10, övrig tid benämns icke säsong
Föreningarna betalar ordinarie föreningstaxa från vecka 40 till vecka 10
(säsong). Övrig tid (icke säsong) enligt förvaltningens fastställd taxa.
Nuvarande 49 000 kr per vecka. Föreningen disponerar då tiden vardagar
från kl. 16.00- 23.00 samt lördag 08.00- 20.00 och söndag 09.00- 23.00.
Utebanorna ( Stockhagen IP samt Danderydsvallen IP)
Säsongen startar när vädret tillåter men preliminärt tidigast från vecka 46
och stänger söndag vecka 10.
Lilla allmänhetens bana (frimärke) på Danderydsvallen öppnar i
december och stänger söndag vecka 9.
Allmänhetens åkning (under säsong)
Stockhagens IP: lördagar och söndagar kl.11.00- 13.00 i ishallen. Klubba
är tillåten. Uterinken lördag och söndag kl.12.00- 14.30 utan klubba.
Enebybergs IP: tisdag och torsdag kl. 12.00- 14.00. Lördag kl. 13.0015.00 med klubba och söndag kl. 13.00- 15.00 utan klubba.
Danderydsvallen IP: Onsdag kl.12.00- 20.00 och övriga vardagar när isen
inte är bokad. Lördag kl. 14.00- 18.00, och söndag 12.00- 16.00.
Lilla banan (frimärket): alla dagar kl.09.00- 21.00 utan klubba.
Isvård (under säsong)
Stockhagen IP ishall måndagar samt fredagar kl. 09.00- 11.00. Vardagar
kl. 15.00- 16.00. Lördag och söndag efter allmänhetens åkning.
Enebybergs IP ishall måndagar samt fredagar kl.13.00- 15.00. Vardagar kl.
14.00- 15.00. Lördag och söndag efter allmänhetens åkning.
Danderydsvallen IP vardagar kl.15.00- 16.00. Söndagar efter allmänhetens
åkning.
Övrig isvård enligt period schema.
Morgontider
Konståkning bereds två stycken morgontider i respektive ishall kl. 07.1008.00 för morgonträning.
Ishockey (SDHL) bereds morgontider vardagar i Enebybergs IP ishall
kl.07.10- 08.30 för morgonträning.
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Pågrund av tävlingar, turneringar och andra evenemang kan vissa
förändringar bli aktuella under säsongen.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen kan konstatera att det är dyrt
att ha is under icke säsong pågrund av
oisolerade ishallar.
Kent Henningson
Bildningsdirektör
Handlingar i ärendet
Expedieras
Klicka här för att ange text.
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