ALLIANSFÖRENINGEN FÖR
BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR
VERKSAMHETSÅREN 2017-2019

(fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2016)

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Målet med vår verksamhet under perioden 2003-2008 var att bygga en allaktivetshall i
Borgstena. Till gagn för våra medlemsföreningars verksamhet och Borgstena/Tämtas /Mollas
invånare. Under denna arbetsplaneperiod har hallen byggts, invigts och aktiviteterna har
startat.
Under perioden 2009-2019 är målet att färdigställa alla delar, skapa verksamhet, öka
aktivitetsgraden i bygden och få hallen fullt uthyrd och lägga grunden till en god ekonomi för
framtiden. Ett visst kompletteringsbehov, pga den ökade aktiviteten i hall och föreningar, har
uppstått. Vi har nu ett behov av av ökade ytor för förråd och ett större utrymme för gymmet.
Detta ska nu byggas. Målet är också att vi ideellt ska kunna fortsätta att jobba med hallen med
hjälp av våra arbetslag.

DELMÅL 2017
Målet är att antalet aktiviteter i våra medlemsföreningar ska ha ökat med 50% jämfört med
2007 års aktiviteter och verksamhet. Hallen är uthyrd till >80% och verksamheten ger ett
överskott. Hallen ska vara helt färdigställd enligt ursprungliga planer. Lånefinansieringen via
stad och bank avslutas på så låg nivå som möjligt. Ombyggnad för utökat gym och förråd ska
ha slutförts. Nyinvesteringar i ny träningsutrustning görs. Utredning av byggnation av timrad
bastu med spa avdelning samt vedeldad badtunna vid Nosse Källa inleds med bildande av
arbetsgrupp, framtagning av ritningar, tillstånd och finansiering. Intresse för en sådan
byggnation i form av timringskurs undersöks bland medlemmarna. Röjning för och
anläggning av träningsredskap och motions spår utgående från hallen påbörjas. Det nya
gymmet invigs.
DELMÅL 2018
Målet är att hallen ger ett bra ekonomiskt överskott och avbetalningen på lånen (inkl nya lån
för tillbyggnad) återupptas.. Hallen är uthyrd > 90%. Hallen är en naturlig samlingspunkt för
bygden, skolan, kommundel Norr mm. Antalet arrangemang som ordnas har ökats till en 35%

beläggning på helger (40 dagar/år) och arrangemang anordnas årligen med bred bas från.
Bastu/spa börjar byggas. Motionsspår och utomhusträningsstationer färdigställs och invigs.
Avbetalningsplanen skjuts upp detta år eftersom bygge av bastu/spa kräver tillfällig
lånefinansiering.

DELMÅL 2019
Målet är att hallen ska vara uthyrd till >80% och att driften ger ett kontinuerligt överskott.
Avbetalningsplanen skjuts upp detta år eftersom bygge av bastu/spa kräver tillfällig
lånefinansiering. Arbetet med att färdigställa Bastu/Spa slutförs. Bygget invigs hösten 2019

AKTIVITETER I ARBETSPLANEN 2017
•

Marknadsföring och Information
Under året ska hallen marknadsföras gentemot bygdens invånare, politiker, företag
mm.
Detta görs genom inbjudan till allmänna möten för bygdens innevånare (årsmöte samt
höstmöte), genom deltagande på föreningsmöten, genom deltagande på
föreningsarrangemang samt genom skriftliga utskick till invånarna. Syftet är att
informera om alla aktiviteter som pågår samt att hålla alla informerade om
framtidsplaner mm.
Webbplatsen www.borgstenaallhall.se hålls uppdaterad och marknadsförs.

•

Finansiering.
Finansieringen kommer fortsatt att vara en väsentlig fråga. Målsättningen är att hallen
i framtiden ska drivas utan lån vilket ger de bästa förutsättningar för driften. Styrelsen
fortsätter arbetet i syfte att hitta ytterligare och nya medel för att inte behöva uppta
mer nya lån än nödvändigt för att finansiera tillbyggnationen.

•

Bygden utvecklas
Vad finns mer att göra för att stimulera en aktiv bygd? Hur kan hallen och
verksamheten utvecklas? Vi fortsätter att omsätta de förslag som styrelsen jobbade
fram 2013. Vi startar bygge av motionsspår/träningsredskap utomhus. Vi utreder och
projekterar bygga av bastu/spa vid Nosse källa

•

Aktiviteter
Föreningarna i alliansen fyller hallen med många aktiviteter. Till gagn för föreningen
och för bygden. Målet är att aktivitetsgraden i våra föreningar 2017 ska ha höjts med
minst 50% jämfört med 2007. Hallen ger oss oanade möjligheter till nya aktiviteter,
musik, teater, dans, gymnastik, studier, konferenser, föreläsningar, idrott,

äldresamlingar, styrketräning, konserter, lägerverksamhet, turneringar,
idrottsevenemang, café, curling, egen idrottslig utövning, massmöten mm

•

Ideellt arbete, Arbetsgrupper, Servicetjänster
Storstädning genomförs av föreningarna en gång per halvår mot viss ersättning.
Arbetsgrupper bildas för bygge av bastu/spa
Arbetsgrupperna tillsätts av styrelsen
Hallen drivs fortsatt med hjälp av mycket ideella insatser för att klara driftsekonomin.
Vi måste alla hjälpas åt för att ge hallen en bra och långsiktig finansiell styrka. Även
byggstarten av tillbyggnaden bygger på ideella insatser och är en förutsättning för att
ekonomin för detta ska klaras.

AKTIVITETER I ARBETSPLANEN 2017
•

Verksamheten i hallen utvecklas
Detta uppnås med mycket aktiviteter från medlemsföreningarna och en hög
nyttjandegrad, uthyrning till handikappturneringar, träning och uthyrning till enskilda,
företag och föreningar utanför alliansen.
Tillbyggnad av hallen färdigställs. Det nya Gymmet invigs under hösten.. Arbetet med
träningsredskap utomhus samt motionsslingor inleds. Vi utreder och planerar för start
av studiecirkel 2018 i timring med målet att bygga en gemensam bastu/spa vid Nosse
Källa som färdigställs under 2019/20.

AKTIVITETER I ARBETSPLANEN 2018
•

Verksamheten i hallen bibehålls
Målet med förvaltningen av hallen är att den årligen ska ge överskott som så snart som
möjligt kan återbetala alliansens banklån för att sedan ge möjlighet att ge överskottet i
driften som en medlemsinsats (avtastning) för föreningarnas insatser till alliansens
föreningars egna kassor. På grund av utbyggnaden av hallen så måste återbäringen
från verksamheten i hallen till föreningarna skjutas upp några år och överskottet
användas till att återbetala lån och till att köpa ny utrustning till nybygget.
Verksamheten är nu optimerad. Alla aktiviteter, idrott till musik, teater, utställningar,
föreläsningar mm bibehålls/ökar. Inriktningen Allhall har stärkts
Detta uppnås med mycket aktiviteter från medlemsföreningarna och en hög
nyttjandegrad i uthyrningen till andra, uthyrning till handikappturneringar, träning och
uthyrning till enskilda, företag och föreningar utanför alliansen. Vi hoppas att
aktiviteterna ytterligare ökar i gymmet och att de nya lokalerna och de nya maskiner
lockar dem som ännu inte börjat. Bygget av timrad bastu och spa inleds.
Förhoppningsvis kan denna även invigas sent under hösten 2019.

AKTIVITETER I ARBETSPLANEN 2019
•

Verksamheten i hallen fortgår och bibehålls
Målet med förvaltningen av hallen är att den årligen ska ge överskott. Detta uppnås
med ideella insatser i form av förvaltning och drift, med sponsring, med
finansieringsinsatser samt en genomsnittligt bra uthyrningsfrekvens. Detta säkerställs
med mycket aktiviteter från medlemsföreningarna (ger bidrag), hyra av skolan för
idrottslektioner, uthyrning till handikappturneringar, träning flera helgarrangemang

Borgstena i april 2017
Styrelsen för Borgstena/Tämta/Molla Hallallians

Styrelsens förslag till årsmötet 2017

1. Föreningsstädning, trädgårdsskötsel och fikaförsäljning sköts av våra medlemsföreningar/
ideella medlemmar mot betalning
2. Föreningarna ställer upp med personal för tillbyggnaden av gym och förråd, bygden deltar
med arbetsinsatser, material och maskiner.
3. Utredning genomförs av möjlig nybyggnation av bastu/spa vid Nosse Källa 2017/18.
Intresse för deltagande i timringscirkel som stomme i byggnationen undersöks bland
bygdens invånare.

