Bidragsansökan avseende nya löparbanor på Mjörnvallen

Sammanfattning
Föreningen Alingsås IF Friidrott ansöker härmed om bidrag till investering av nya löparbanor på
föreningens egen anläggning Mjörnvallen vid Mjörn strand. Projektet skall drivas av föreningen
och en extern leverantör skall anlitas för att anlägga banorna. Med nya banor kan
friidrottsverksamheten bedrivas på ett säkert sätt samt möjliggöra arrangemang av egna
friidrottstävlingar som starkt kommer att bidra till att stärka föreningens ekomoni och kommande
investeringar.
Totalt beräknas projektet kosta 2 005 000 kr inklusive moms, varav Alingsås IF Friidrott genom
denna ansökan önskar ekonomiskt stöd med 75% av den offererade kostnaden (efter avdrag för
egen insats), dvs. med 1 350 000 kr. Parallellt ansöker föreningen bidrag även från Alingsås
Sparbanksstiftelse.

Total kostnad
Egen insats
Netto kostnad
Bidrag kommunen 75%
Bidrag Sparbanksstiftelsen 25%

2 005 069
-200 000
1 805 069
1 353 802
451 267

Vår förening
Alingsås Idrottsförening bildades redan 1906 och representerade då ett antal olika sporter, varav
friidrott var en. Hösten 2012 gick Alingsås IF från att vara en sektionsförening till att vara en
alliansförening. Detta innebar att fyra nya föreningar bildades och varje sektion blev då sin egen
förening med eget ansvar för sin verksamhet. Dock finns det en huvudallians som äger namnet
Alingsås IF, historien och anläggningen. Alingsås IF Friidrott är därför sedan 28 november 2012
en egen ideell förening som har sin hemort i Alingsås kommun. Verksamheten bedrivs på vår
egen anläggning Mjörnvallen, vilken invigdes i juni 1915. Föreningens organisationsnummer är
802469-2199 och föreningens stadgar framgår av bilaga 1.
Alingsås IF Friidrott har fostrat en mängd duktiga idrottare. De mest framgångsrika har varit
sprintern Peter Karlsson som fortfarande har det svenska rekordet på 100 m, med tiden 10.18
(1997) och spjutkasterskan Elisabet (Nagy) Wahlander med bla. 9 SM-guld och 22 Finnkamper.
Vår förening ska bedriva friidrott och paraidrott och skall i vårt utövande aktivt verka för en
dopingfri idrott. Vår verksamhetsidé bygger på att vi vill bedriva vår idrott så att den utvecklar
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför utformar vi vår idrott så att:
•

den är tillgänglig för alla



den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.

•

alla som vill, oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet.

•

den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar.

•

de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet.

•

den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Föreningens vision är ”Genom att dela vår förenings gemenskap och glädje ser vi allas behov
och bidrar till den personliga utveckling varje individ vill uppnå och är därigenom med och skapar
ett friskare samhälle”.
Vi har en stor bredd i vår förening, alltifrån barnidrott som går från 7 års ålder till veteranidrott. I
barnidrotten ligger fokus på lek och bredd i idrottsutförandet. Barnens allsidiga idrottsutveckling
är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens
villkor. Ungdomsidrotten är från 13 års ålder till 20 års ålder. Över 20 års ålder är det
veteranidrott. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott
och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda
tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och
välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.
För närvarande bedrivs ingen träningsverksamhet inom paraidrott, men under tidigt 2000-tal
genomfördes en 3-årig idrottsskola och man arrangerade under flertalet år Handikapp-DM på
Mjörnvallen. Även Handikapp-SM hölls på Mjörnvallen 2009.
Klubben har idag dryga 220 medlemmar inklusive stryelse och ledare, varav 170 aktiva
medlemmar. Fördelningen mellan ålder och kön framgår nedan:

Föreningen växer stadigt och 2018 hade vi dryga 190 medlemmar, varav 147 aktiva idrottare.
Vi jobbar aktivt med att bereda plats för nya aktiva, men har trots detta för närvarande 58
personer i kö, 55 i åldersgruppen 0-12 år och 3 i åldersgruppen 13-16 år.
Föreningen får sina intäkter främst från tre källor, Running Lights (föreningens egen
löpartävling), bidrag samt medlems/träningsavgifter. Föreningens resultat och tillgångar för 2018
framgår av årsredovisningen, vilken bifogas som bilaga 2.

Bidragsansökan
Projektets syfte
Syftet med projektet är att anlägga nya löparbanor på vår friidrottsanläggning på Mjörnvallen.
Nuvarande banor är slitna och på sina ställen till och med trasiga och borde ha renoverats eller
lagts om för flera år sedan. På kort sikt kan detta leda till skaderisker och hämma
utvecklingsmöjligheter för våra aktiva.
Med nya banor kommer vi också kunna arrangera egna tävlingar, vilket skulle bidra starkt till
föreningens ekonomi och framtida behov av investeringar.

Projektbeskrivning
Omläggning av löparbanor kan göras på två sätt, antingen genom en renovering där
omsprutning av ytskiktet görs eller en anläggning av nya banor där man även gör om baslagret.
Livslängden på ytskiktet (slitskiktet) är normalt 8 år om det görs på ett gammalt baslager och 10
år om det görs på ett nytt baslager. Ett nytt baslager har en livslängd på ca 20 år, dvs det kan
ligga kvar för ytterligare en omsprutning efter 10 år. Föreningen har begärt offert från två företag
som arbetar med att lägga om friidrottsbanor, är anlitade av andra friidrottsföreningar och även
”erkända” av Svenska Friidrottsförbundet, nämligen Polytan och Unisport. Båda företagen har
varit på Mjörnvallen och gjort en bedömning av banornas skick innan offert lämnades. Då
Polytan var dyrare, har föreningen valt att gå vidare med Unisport. En renovering av ytskiktet är
något billigare än att anlägga helt nya banor men vi anser att det blir mer ekonomiskt i längden
att även byta baslagret vart 20:e år. Då våra banor varken omsprutats eller lagts om helt på över
20 år har vi rekommenderats att anlägga helt nya banor så snart som möjligt.
Mål:
Nya löparbanor godkända enligt Svensk Friidrotts tävlingsstandard.
Tidplan:
Anläggandet av nya banor beräknas ske sommaren/hösten 2020.
Organisation:
AIF Friidrotts styrelse leder projektet och Unisport anlitas som leverantör för arbetet.
Målgrupp:
Befintlig träningsverksamhet med möjlighet att bedriva paraidrott samt att arrangera tävlingar
(inkl. paraidrottstävlingar).

Varför behövs kommunens bidrag
Det är mycket ovanligt att friidrottsföreningar äger sin egen anläggning såsom AIF Friidrott gör
med Mjörnvallen. Det normala är att dessa typer av anläggningar ägs av kommunen.
Mjörnvallen är den enda friidrottsanläggningen i Alingsås kommun och AIF Friidrott är den enda
friidrottsföreningen.
En ideell förening såsom AIF Friidrott har egentligen inte ekonomisk möjlighet att driva runt en
friidrottsanläggning som Mjörnvallen, i vart fall inte om man tar hänsyn till de investeringar som
krävs för att hålla anläggningen i gott skick och säker för dem som nyttjar den.
AIF Friidrott erbjuder kommunens invånare, och framför allt våra ungdomar, en möjlighet att
motionera och idrotta, gemenskap och bredd, vilket i sin tur leder till en hälsosammare

befolkning. Vidare vet vi alla att idrott fostrar och håller våra ungdomar borta från kriminalitet och
droger.
Vidare nyttjas Mjörnvallen av skolorna i Alingsås kommun i samband med sin skolidrott. Om
skolorna skulle behöva förlägga friidrotten på andra friidrottsanläggningar, tex i Borås skulle det
leda till en fördyring som i slutänden drabbar kommunen. Skolornas nyttjande av Mjörnvallen
bidrar naturligvis också till ett ökat slitage av vår anläggning.
AIF Friidrott vill i framtiden kunna erbjuda paraidrott igen, i form av träning men kanske också
genom att anordna tävlingar. Detta går inte just nu på grund av det skick våra banor befinner sig
i.
Nya banor är ett måste för att AIF Friidrott skall kunna driva sin verksamhet vidare och med nya
löparbanor kommer AIF Friidrott också att kunna arrangera tävlingar igen, vilket skulle ge
föreningen ökade intäkter.
Mot bakgrund av det som beskrivits ovan hoppas vi att kommunen kan stödja AIF Friidrott i en
investering som möjliggör fortsatt träning och tävling på Mjörnvallen.

Övriga bidragsgivare
AIF Friidrott har lämnat bidragsansökan även till Sparbanksstiftelsen i Alingsås med en förfrågan
om ekonomiskt stöd med en andel av nedanstående kostnadsspecifikation. Vi föväntar oss att
Sparbanksstiftelsen kan stödja med max 25% av kostnaden.

Totalkostnad projektet
Under avsnittet Projektbeskrivning ovan beskrivs projektet i mera i detalj och av nedanstående
specifikation framgår kostnaden för att anlägga nya banor. Offert från Unisport bifogas som
bilaga 3. Denna offert kommer att uppdateras men vi förväntar oss att kostnaden kommer att
uppgå till ungefär samma belopp. Beloppen nedan är inklusive moms.

Renovering löparbanor - baserat på offert:
Tvättning av banor
Reparationsarbete + omläggning asfalt sydöstra kurvan
Rivning av befintliga banor
Nya banor
Linjering inkl nya markeringar
Summa
Oförutsedda merkostnader inkl uppdatering offert
Summa totalt

Nya banor
28 000
95 000
152 000
993 055
176 000
1 444 055
1 805 069
200 000
2 005 069

Egen insats
Föreningen har begränsade likvida medel, vilka i genomsnitt uppgår till ca. 400 000 kr på årlig
basis, se bilaga 2 2018 års årsredovisning. I vart fall hälften av dessa behövs för löpande
omkostnader och oförutsedda utgifter men även för investeringar såsom i nyligen inköpt
gymutrustning för styrketräning och ny höjdhoppsmatta etc. Mot bakgrund av detta vågar vi inte
gå in med mer än 200 000 kr av egna medel.

Dock tänker vi att klubbens medlemmar satsar ideellt arbete kring för- och efterarbete i samband
med anläggningen av de nya löparbanora.
Med nya banor kommer vi att kunna anordna friidrottstävlingar vilket kommer att ge intäkter så
att vi kan bygga upp en fond inför nästkommande renovering om 10 år, dvs. Vi kommer troligtvis
att kunna bidraga med en högre egen insats nästa gång.

Belopp som söks av kommunen
AIF Friidrott önskar genom denna ansökan ekonomiskt stöd med 75% av kostnaden enligt offert
för nya banor enligt ovanstående kostnadsspecifikation (efter avdrag för egen insats), dvs med
1 350 000 kr.

Total kostnad
Egen insats
Netto kostnad
Bidrag kommunen 75%
Bidrag Sparbanksstiftelsen 25%

2 005 069
-200 000
1 805 069
1 353 802
451 267
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