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De kräver fler hallar för idrott – nu tvingas politikerna ge
besked
Bygg fler idrottshallar, skrev Johnny Karlsson på stadens digitala förslagsplats.
Bygg en större friidrottshall, skrev Erik Palmér.
Många stödde deras idéer. Så många att det blir de första medborgarförslagen som politikerna
måste ta ställning till.

Torbjörn Svensson

Fler idrottshallar är ett av svaren på Helsingborgs ödesfrågor: integration och segregation. Det
anser Johnny Karlsson.Bild: Sven-Erik Svensson

Idrottens hus, stora hallen, torsdag eftermiddag. OV:s handbollsherrar börjar träningen med att
spela...fotboll.
Tränaren Ulf Sivertsson släntrar bort mot oss.
– En dag i nästa vecka kan vi inte vara här, det är ett annat evenemang. Det är oklart vilken hall i
stan vi ska vara i då. Det löser sig, vi har förtur. Men det innebär att någon annan drabbas när vi
kommer dit. Oftast är det ungdomslag som blir lidande. De måste i sin tur flytta på sig eller ställa
in sin träning. Det är synd, säger han.
Johnny Karlsson, ledamot i OV:s styrelse, står bredvid. Han nickar. Han vet allt om
hallproblematiken i Helsingborg.
Och Johnny Karlsson har agerat.
I augusti skrev han ner sin idé på det nystartade Helsingborgsförslaget, stadens sätt att få in
uppslag från medborgarna.
Läs mer: Så ska helsingborgarna kunna påverka politikerna
”Bygg ifatt stadens underskott av idrottshallar” lyder rubriken på Johnny Karlssons förslag.
Snabbt var det 100 som tryckte på gillaknappen, gränsen för att politikerna ska tvingas ta
ställning till idén. Det var den första idén som lyckades med det. Och stödet har bara fortsatt. I
skrivande stund har 290 helsingborgare röstat ja.
– Inte så förvånande, tycker Johnny Karlsson.
– Föräldrar och ledare i stan har levt länge med detta. De vet hur svårt det är att komma loss från
jobbet till en träningstid klockan 16. De vet hur det är att behöva skjutsa sina barn till tre olika
hallar under en och samma vecka. Eller att äldre barn ska träna till tio, halv elva på
vardagskvällar.
Johnny Karlsson ser också frågan om fler idrottshallar ur ett större perspektiv:
– Samhället och Helsingborg står inför två ödesfrågor: segregation och integration. Utan
någonstans att vara finns ingen möjlighet för föreningslivet att ta hand om och hjälp de unga till
ett innanförskap istället för att hamna i utanförskap.
Han är en av drivkrafterna i OV:s projekt ”Handbollsskola för alla” som har träning för över
300 yngre barn i de socialt utsatta stadsdelarna Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal och Söder.
Det går hjälpligt att vara i skolornas gymnastiksalar. Men när barnen fyllt 11 år ska de in i OV:s
ordinarie verksamhet är tanken.
– Men det finns ju inga fullstora hallar i de nordöstra stadsdelarna. Så dels ska dessa barn
förflytta sig, dels ska de in i verksamheter som redan är fyllda till bristningsgränsen och kan ha
40 barn i samma hall.
Johnny Karlsson tystnar, tänker, säger sedan:
– Det är inte okej.
Tvingas ni säga nej till barn idag?
– Ja! Det är fullt i vissa åldersklasser. Det är beklämmande. Så ska det inte vara.

Johnny Karlssons idé var det första Helsingborgsförslaget som fick så många röster att
politikerna tvingas svara på det.Bild: Sven-Erik Svensson
Samtidigt bygger Helsingborgs stad fler idrottshallar än på mången dag. Toftahallen i Ödåkra och
Västergårdshallen står redan klara. Ytterligare fem är på gång att byggas de kommande åren,
bland annat en på Fredriksdal.
– Vi försöker påverka politikerna att bygga en dubbelhall på Fredriksdal – två stycken under
samma tak, säger Johnny Karlsson.
Men totalt sju nya hallar räcker inte, anser han.
Johnny Karlsson har gjort en egen granskning. När de planerade idrottshallarna står klara går det
9 300 helsingborgare på varje hall. De är sämre än jämförbara kommuner. Och mycket sämre än
Lund.
– Vi skulle behöva 20 hallar till för att komma ifatt Lund. Det är inte realistiskt, även om jag är
övertygad om att helsingborgarna vill idrotta lika mycket som lundaborna.
Men tre till fem nya idrottshallar, utöver de redan planerade, är både rimligt och nödvändigt,
anser han.
– Vi behöver inte bli bättre än andra kommuner, men vi borde komma ifatt.
Johnny Karlsson ser en negativ spiral i hallbristens spår.
– Det är inte lönt för nya föreningar att etablera sig. Det är inte lönt för befintliga föreningar att
expandera. Det är kanske inte ens lönt för föräldrar att övertala sina barn att börja idrotta.

Ulf Sivertsson, OV:s tränare, efterlyser också fler idrottshallar i Helsingborg.Bild: Sven-Erik
Svensson

Snart landar ditt förslag på politikernas bord. Vad förväntar du dig att de ska svara?
– Jag har pratat med företrädare för de flesta partierna. Och jag anar faktiskt ett ljus i mörkret. De
har börjat komma till insikt om vad idrottsrörelsen kan göra för integration och mot segregation.
Samhällets kostnader för dessa problem är gigantiska. Så investeringar i idrottshallar är en väldigt
liten post för Helsingborg, vill jag mena, säger Johnny Karlsson.

Även krav på större friidrottshall: ”Behovet är gigantiskt”

Friidrottshallen på Olympiaområdet håller inte måttet. ”En större hall skulle vara ett lyft för hela
Nordvästskåne”, säger Erik Palmér.Bild: Sven-Erik Svensson
Erik Palmér vill se en större friidrottshall i Helsingborg.
– Behovet är gigantiskt.
Många håller med honom. Så många att politikerna nu tvingas ta ställning.
Ludvig Palmér, 13 år, sträcker ut sig på höjdhoppsmattan. Han är inte ombytt, en skadad fot
sätter stopp för dagens träning med IFK Helsingborg.
Friidrottshallen på Olympiaområdet är annars något av ett andra hem för honom och storasyster
Tindra, 16 år, på vinterhalvåret.
Och för pappa Erik Palmér.
– Vi är väldigt engagerade i friidrotten, säger han.
Men den gamla inomhushallen håller inte måttet. Här finns en rundbana för löpning, men den är
bara 180 meter lång och har bara två löparbanor.
– Helsingborg har arrangerat friidrotts-SM utomhus på Heden två år i rad. Men här inne kan vi
inte ens ha en knattetävling, det är lite klent faktiskt. Rundbanan måste vara minst 200 meter.
Men också till vardags är hallen för liten.
– Friidrott är en av de sporter som är mest underdimensionerad i förhållande till behovet. Hallen
behöver byggas ut rejält med tanke på det tryck som finns.
Erik Palmér berättar att IFK Helsingborg och IS Göta har 500 aktiva ungdomar tillsammans. Kön
för att få vara med är lång, väntetiden likaså.
– Man skulle kunna fylla på med hur många ungdomar som helst. Nu är risken att de som står i
kö sitter hemma och gejmar istället.
Lägg därtill stadens friidrottselit som tränar nästan dagligen. Plus att hallen inte bara är en
angelägenhet för Helsingborgsklubbarna. Föreningar från kranskommunerna hyr också in sig här,
det är enda stället i krokarna som trots allt har en rundbana.

– Behovet av en större hall är gigantiskt. Det hade varit ett lyft för hela Nordvästskåne, säger Erik
Palmér.
Så av en slump såg han Helsingborgsförslaget i flödet på Facebook. Att man kan lämna förslag
på stadens hemsida. De idéer som får minst 100 röster måste politikerna ta upp på sitt bord och
besvara.
Läs mer: Här är invånarnas kommande Helsingborgsförslag
Erik Palmér tog en chans. Som gick hem. Över 100 har gillat hans förslag om att bygga ut den
befintliga hallen eller att bygga en helt ny.
– Egentligen är jag inte förvånad. Det är väldigt många som vill ha en större hall.
Var ska den ligga om det blir ett nybygge?
– Var som helst, höll jag på att säga. Men på Heden kanske, eller Filborna eller Välaområdet.
Gärna ihop med någon annan verksamhet, exempelvis ett äventyrsbad.
Samtidigt visar de ekonomiska prognoserna att Helsingborg och landets andra kommuner går mot
sämre tider.
Varför är det rimligt att bygga en större friidrottshall i det läget?
– Ett skäl är att mer rörelse är bra för hälsan. Det kostar mindre med friska människor, säger Erik
Palmér.
Därför vill han inte ställa en större friidrottshall mot kravet på fler ”vanliga” idrottshallar som
också har nått framgång i Helsingborgsförslaget.
– Alla ställen där det är rörelse är bra ställen för ungdomar.
Så småningom ska politikerna säga sitt om Erik Palmérs krav.
Vad förväntar du dig för svar?
– Förhoppningsvis lyssnar de på förslaget. Friidrott är dessutom en jämställd idrott, verkligen.
Och Helsingborg växer – det behöver hallen också göra.
Intervjun är slut. Ludvig Palmér skuttar upp från höjdhoppsmattan.
– Nu åker vi och simmar istället, säger pappa Erik.
Ja, vad vore en dag utan aktivitet.

