Anteckningar Informationsmöte i Allhallen
28/1 2013 kl. 18-20:15
Närvarande
Styrelsen; Sauli Hakkarainen, Herbert Eriksson, Caroline Mollmyr, Carina Lundin, Bosse
Melvås
Hyresgäster: Susanna Magnusson (BIF motion), Daniel Svensson (BIF pingis), Heidi
Salmenaho (BIF damsektion), Erika Eriksson (Fristad Drill), Roger Johansson (BIF
Innebandy Herr), Charlotte Henriksson (BIF Innebandy Dam) , Emil Bohlin (BIF Innebandy
ungdom), Gunnar Andréasson (Borgstena SMU)

Information från Styrelsen;
Projektor är inköpt och finns tillsammans med dukar i konferensrummet.
Ljudanläggningen
Per Lundin visade hur den nya portabla ljudanläggningen fungerar. Kablar är nu färdigdragna
och uttag uppsatta i golvet på läktaren så man kan flytta upp och koppla in ljudanläggningen
vid behov. En mick är också inköpt.
Utrymningsvägar
Det är ej tillåtet att parkera på vägarna runt hallen eftersom räddningsfordon måste kunna
komma fram ända in till hallen vid behov.
Brandskydd
I dagsläget saknas en ritning över var utrymningsplatsen för hallen är någonstans. Styrelsen
ansvarar för att det sätts upp en sådan tillsammans med en sektionsritning över hallen vid
brandlarmet i stora entrén. Nyckeln till brandlarmet ligger ovanpå skåpet på väggen för att
man lätt ska kunna komma åt instruktionerna och kunna stänga av zummern vid falsklarm.
Förslag att skicka med brandlarm och utrymningsplats till nya hyresgäster i samband med
kontraktsskrivning.
Städning
Anna Brendén (vår städerska) har påpekat att det varit mer nedsmutsat i hallen på sistone med
portionssnus, plåster, tejp, godispapper osv som legat utanför papperskorgarna. Vissa
papperskorgar har även varit omkullvälta och innehållet har åkt ut. Detta är något som delas
också av flera av hyresgästerna. Framför allt upplever man att det varit stökigt och nedskräpat
på torsdagar och fredagar.
Köket har varit allmänt smutsigt och kladdigt. Matrester har legat kvar i vasken och smutsig
disk har stått i diskhon. Vid ett tillfälle har vattenkokaren använts till att koka varmkorv (!),
kaffesump har varit kvar i kaffekokaren vid ett flertal tillfällen och det har även stått kvar
vatten i diskmaskinen. Förslag framkom på att skriva en ”checklista” i köket som man kan
kolla på innan man lämnar för att säkerställa att man inte glömt något. I dagsläget finns en
lapp med uppmaningen om att ”man gärna får använda Allhallens saker i köket, men att man
ska diska upp och göra i ordning efter sig”.
Det är ganska hög uthyrningsgrad i hallen och många av hyresgästerna upplever att golvet är
halt. I dagsläget städas hallen vanligtvis 15 h/vecka á 3 tillfällen. 2 tillfällen per år är det

storstädning som föreningarna utför och Anna hjälper kostnadsfritt till som arbetsledare.
Förslag att titta på till årsmötet är vad det skulle kosta att öka på antalet tillfällen och timmar
per vecka.
Städskrubben på andra våning är påfylld med basutrustning och ska alltid stå öppet så att man
lätt kan städa av efter sig vid behov. Vid arrangemang så ska man grovstäda efter sig och se
till så att det är rent och snyggt i hallen när man lämnar den. I den vanliga, rullande
veckouthyrningen ingår städet, men den ansvariga ledaren bör ändå se över lokalens skick och
se till så att det är släckt överallt (om man är sist) innan man går därifrån. Det är ofta tänt i
Huvudentrén mot länsvägen och i köket.
Synpunkter framfördes på att det är stökigt i materialförråden. Tex innebandysargen ska stå
innanför de gula markeringarna på golvet så att badminton utrustningen lätt kan plockas fram
och in. Även de stora målen bör sättas i varandra för att ta så lite plats som möjligt. Herbert
och David fick i uppgift att se över om man kan märka upp platser för materialen ännu mer
och ev också sätta upp skyltar över vad som ska stå var.
Sopor
Det beslutades att när ägarföreningarna har större arrangemang i hallen som resulterar i
mycket sopor så tar man med sig soporna från hallen och slänger dem på tippen själv.
Soptunnan räcker till för normalt bruk och den töms 1 gång per vecka, och samtliga ansåg det
vara onödigt att betala en högre fast kostnad för ett större kärl.
Övrigt
– Dörren i huvudentrén går ej att spärra upp sedan låsets byts ut mot nödutrymningslås.
Sauli/Herbert kollar på hur det ska lösas.
– Första hjälpen tavla finns i köket.
– Skutt och Lek (Susanna Magnusson) önskar en skolnyckel, Caroline ser över möjligheterna
till detta.
– Förslag att titta på om man kan få in en hjärtstartare till hallen. Sauli och Roger J tittar
vidare på det.
– Önskemål om att köpa in kaffemått, stor konservöppnare och handsprit till köket. Styrelsen
kollar vidare på det.
– Allhallens ägarföreningar får kostnadsfritt ha möten och planeringar i hallens biutrymmen
såsom konferensrum, café- del och huvudentré och nyttja köket vid behov. Dessa utrymmen
kan hyras ut och för att undvika dubbelbokningar är det bra att kolla med Caroline först.
– Ventilationen i hallen går alltid på lågfart, Bosse undersöker hur man kan öka ventilationen
vid behov. Vid ett tillfälle i höstas var ventilationen trasig och det var ett kullager som gått
sönder. Om det är några tekniska problem i hallen, kontakta Herbert i första hand under dagtid
och sedan ansvarig på jourlistan. Denna finns på anslagstavlan i skolentrén. David Eriksson
är anställd som vaktmästare några timmar i månaden och det går också bra att kontakta
honom.

– Pingis framförde önskemål om att kunna låsa fast pingisborden eftersom några tyvärr blivit
illa hanterade. Herbert och Daniel tittar vidare på hur man skulle kunna lösa det.
Önskemål från Pingis om en anslagstavla i huvudentrén för matchprogram, information osv.
Styrelsen kollar vidare på det.
– Information önskas om var omställningsknappen finns för den automatiska släckningen av
allt ljus i hallen. I dagsläget är det avstängt mellan kl.23-05. Vid vissa tillfällen så finns
behovet att justera tiden, tex vid arrangemang. Kontakta Herbert om det finns sådana
önskemål.
– Förslag att sätta upp en anslagstavla till i skolentrén för allmän information. Det beslöts att
prova att sätta upp 4 st självhäftande plastfickor i A4-format på fönstren till att börja med.
– Önskemål om nya nät till befintliga basketkorgar. Efterfrågan på stora, nedsänkbara
basketmål framfördes också. I dagsläget finns det ej inplanerat i investeringarna pga
kostnadsskäl, men det kan bli aktuellt längre fram i tiden när ekonomin tillåter.
– Önskemål från gymmarna om ett löpband till. Pga platsbrist är det tyvärr inte möjligt just
nu.
Alla hyresgästerna uppmanas att sprida informationen till på mötet vidare till sina
deltagare och i föreningarna.
Styrelsen tackar alla deltagande för visat intresse och engagemang!

Anteckningar förda av Caroline Mollmyr

