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Inledning
Hyllie Sportcenter är en multisportanläggning som ägs av Malmö stad och drivs
av Bellevue Alliansförening. Hyllie Sportcenter har breda kundgrupper såsom
föreningar, skolor, företag och privatpersoner. På anläggningen utövas tennis,
badminton, squash, padel, bordtennis, styrketräning, gymnastik, cheerleading,
pilates, dans, beachvolleyboll, footvolley, innebandy och innefotboll. Dessutom
finns en mottagning för sjukgymnastik, en sportshop och ett kafé.
Anläggningens potential utnyttjas inte fullt ut. Det finns ytor både inomhus och
utomhus som inte används på ett optimalt sätt. I föreliggande utredning
presenteras förslag till Hyllie Sportcenters fortsatta inriktning. Förslagen är
utformade i samråd med Bellevue Alliansförening. Till grund för rapporten
ligger en lista med utvecklingsidéer som har framkommit i dialog mellan
fritidsförvaltningen och Hyllie Sportcenters ledning1. Fritidsnämndens mål,
lokalbehovsplan och prioriterade målgruppers intressen och önskemål har
beaktats.

1. Disposition och upplägg
Inledningsvis redogörs för följande bakgrundsinformation: Hyllie Sportcenters
historik, anläggningens hyres- och ägandestruktur, en kort presentation av
fritidsnämndens mål och prioriterade målgrupper, samt fritidsnämndens
lokalbehovsplan för perioden 2019-2028 (avsnitt 3).
Som underlag presenteras först Hyllie Sportcenters idrottsanknutna hyresgäster2,
resultatet av en enkät som använts för att kartlägga Hyllie Sportcenters besökare
samt beläggningsgrader för anläggningens olika hallar och banor (avsnitt 4).
Det huvudsakliga underlaget utgörs dock av intervjuer med företrädare för de
idrottsanknutna hyresgästerna (i huvudsak föreningar). En semistrukturerad
intervjuguide användes baserad på listan med de förutbestämda utvecklingsidéerna (se bilaga 1). Totalt rör det sig om elva intervjuer som genomfördes
mellan den 4 september och den 12 oktober 2017 (se bilaga 2). Kontaktuppgifter
till aktuella hyresgäster förmedlades via Hyllie Sportcenters dåvarande VD.
Direkt under respektive utvecklingsidé under rubriken ”Utvecklingsidéer för
Hyllie Sportcenter” redogörs för resultaten av intervjuerna (avsnitt 5).
Sist presenteras en sammantagen plan för anläggningens utveckling (avsnitt 6).

2. Bakgrund
2.1 Hyllie Sportcenters historik
Hyllie Sportcenter (tidigare Bellevuestadion) byggdes 1972 och drevs initialt som
ett privat företag. Malmö stad köpte anläggningen 1998. Föreningarna Malmö
Bellevue Tennisklubb, Fridhems Racket Club och Malmö Squash Rackets Club
bildade Bellevue Alliansförening (BAF), som tecknade ett hyresavtal om driften
med Malmö stad. Idag består BAF av Malmö Bellevue Tennisklubb, Fridhems
Racket Club och Hyllie Gymnastikförening.

1
2

Fritidsnämnden Malmö stad, Uppdragsbeskrivning utveckling Hyllie SC maj 2017
Med undantag av de skolor som hyr in sig på Hyllie Sportcenter.
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När Malmö stad köpte Bellevuestadion fick fritidsnämnden ansvar för
förvaltning och drift av anläggningen. I samband med detta redovisade
fritidsförvaltningen dels en utredning om Bellevuestadions verksamhet, drift och
ekonomi, dels ett omfattande program för upprustning och utveckling av
anläggningen. En del av programmet utfördes 1999–2000, då bl.a. en ny entré
med sportshop och en ny squashavdelning byggdes. År 2002 kompletterades
Bellevuestadion med ytterligare tre tennisbanor utomhus som ersättning för de
som gått förlorade på Malmö idrottsplats i samband med exploatering för
parkeringsändamål. År 2006 presenterade fritidsförvalntingen en programutredning med förslag om bland annat en sporthallstillbyggnad.3 I dag fungerar
anläggningen mer som ett multisportcenter än en racketsportanläggning.
2.2 Hyllie Sportcenters hyres- och ägandestruktur
Malmö stad äger och förvaltar fastigheten genom servicenämnden som hyr ut
lokalerna till fritidsnämnden. Hyresnivån ska vara enligt självkostnad för
beståndet för fastighetsägaren. Tillägg till hyran utgår i förhållande till ändringar
i konsumentprisindex och vid investeringar som ligger utanför hyresvärdens
drift- och underhållsansvar.4 För närvarande ligger fritidsnämndens hyra på
8 485 tkr per år.
Fritidsnämnden hyr ut anläggningen i andra hand till BAF. Anläggningen upplåts
för idrottsverksamhet. Avtalet5 gäller under perioden 2016-07-01 – 2021-06-30.
Tillägg till hyran utgår i förhållande till ändringar i konsumentprisindex och vid
investeringar som ligger utanför hyresvärdens drift- och underhållsansvar. För
närvarande ligger BAF:s hyra på 3 309 tkr per år, vilket innebär att BAF står för
39 % av fritidsnämndens hyreskostnad.
I avtalet anges att BAF:s uthyrning av idrottsaktivitetsytor i första hand ska ske
till registrerade föreningar, skolor och allmänheten. Fördelningen av tider ska
beredas av anläggningsrådet och sker säsongsvis. Vid tilldelning av tider ska
prioritet i lämplig utsträckning ges för: den sport som ytan ifråga är avsedd för,
barn- och ungdomsverksamhet (eller annan av Malmö stad prioriterad
verksamhet), verksamhet av väsentligt intresse för Hyllie Sportcenters ekonomi
eller utveckling, samt BAF:s medlemsföreningars verksamhet.
BAF fastställer sina avgifter för uthyrning med beaktande av de marknadspriser
som är aktuella i Malmö stad, under förutsättning att barn- och
ungdomsverksamhet prioriteras och erhåller ett lägre pris än övrig verksamhet,
samt att föreningars klubblokaler i anläggningen hyressätts med det av nämnden
fastställda klubbstugepriset. Om föreningens årsbokslut visar ett positivt resultat
ska BAF påföljande år investera ett belopp motsvarande minst 10 % av resultatet
i utveckling av anläggningen. Vad som återstår får BAF återbära till sina
medlemsföreningar. Vid positivt resultat ska föreningen också till det kommande
budgetåret pröva en sänkning av prisnivån för uthyrning till barn- och
ungdomsverksamhet.

3

Fritidsnämnden Malmö stad, Programutredning Bellevuestadion Utbyggnad
Servicenämnden Malmö stad, Hyreskontrakt lokaler mellan servicenämnden och
fritidsnämnden
5 Fritidsnämnden Malmö stad, Avtal mellan Malmö stad genom dess fritidsnämnd och
Bellevue Alliansförening avseende upplåtelse och drift av Hyllie Sportcenter
4
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Till följd av att fritidsförvaltningen upplåter anläggningen med subvention får
föreningar som hyr aktivitetsytor på Hyllie Sportcenter inte ansöka om
lokalkostnadsbidrag enligt nämndens bestämmelser för föreningsstöd.
I avtalet mellan fritidsnämnden och BAF noteras också att nämnden inte har rätt
att själv besluta om större ombyggnationer eller verksamhetsförändringar under
pågående avtalsperiod. Föreliggande plan för anläggningens långsiktiga
verksamhetsinriktning ska upprättas och fastställas av nämnden efter samråd
med BAF.
2.3 Fritidsnämndens mål och prioriterade målgrupper
Fritidsnämndens mål för 20186 fastställdes den 25 januari 2018. Målen fungerar
som stöd i arbetet med att prioritera och fördela nämndens resurser.
Fritidsnämnden ska bidra till ett upplevelserikt Malmö med en fritids- och
evenemangsverksamhet som ökar socialt deltagande och fysisk aktivitet. Vid
planering och utveckling av nya och befintliga idrotts- och fritidsanläggningar
ska nämnden ha jämlikhet och jämställdhet som utgångspunkt. Fritidsnämnden
ska också aktivt arbeta med tillgänglighetsanpassning av nämndens anläggningar
och lokaler, samt bidra till att skapa trygghet i det offentliga rummet. Dessutom
ska ett miljöarbete drivas där hållbara och hälsofrämjande val är en självklarhet.
Utöver målen har fritidsnämnden fastställt att barn och unga, personer med
funktionsnedsättning och personer över 65 år är målgrupper som ska prioriteras
i nämndens arbete.
2.4 Fritidsnämndens lokalbehovsplan
I november 2017 antog fritidsnämnden sin senaste lokalbehovsplan med en
helhetsbild av förvaltningens lokalbehov under planeringsperioden 2019–2028.7
Med anledning av att Malmö främst ska växa inåt och byggas tätare utgör
planering av fritidsanläggningar som ofta är ytkrävande en utmaning för
stadsplaneringen.
Mot bakgrund av resultaten i studien Ung Livsstil8 är ambitionen med
lokalbehovsplanen att flickor generellt, men främst i socioekonomiskt svaga
områden och där en stor andel av de boende har utländsk bakgrund, samt pojkar
i socioekonomiskt svaga områden, ska prioriteras vid planeringen av nya
anläggningar och lokaler. Anledningen är att dessa grupper generellt är
underrepresenterade bland föreningsaktiva samt mer utomstående i
fritidsutbudet i sin helhet. Hänsyn bör också tas till vilka idrotts- och
fritidsanläggningar som unga tycker att Malmö stad bör satsa på. Unga
Malmöbor tycker att fritidsnämnden ska prioritera fotbollsplaner, gym,
simhallar, samt sporthallar och lokaler för dans.
Avseende lokalbeståndets utveckling påtalas att gymnastikidrottens anläggningar
ökar i Malmö, men att anläggningsbehovet till följd av en stor efterfrågan
behöver utredas vidare. Två andra frågor som anses vara i behov av att utredas
är frågan om kampsporternas lokalbehov, samt frågan om hur befintliga och nya
anläggningar kan utvecklas så att de medför möjligheter för fler aktiviteter för
6

Fritidsnämnden Malmö stad, Nämndsbudget 2018 efter AU
Fritidsnämnden Malmö stad, Lokalbehovsplan 2019-2028
8 Blomdahl, Elofsson, Bergmark och Lengheden, Ung Livsstil Malmö – En studie av
ungdomar i högstadiet
7
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flickor. Ett sätt kan vara att anpassa utrustningen i anläggningar, till exempel med
speglar för dans, mattor till kampsport och gymnastik, samt även anpassning för
spontana mötesplatser.
I dagsläget efterfrågar stadens föreningar i stor utsträckning tider i sporthallar,
men behovet av nya sporthallar skiljer sig åt mellan olika stadsområden.
I lokalbehovsplanen poängteras också vikten av att tillämpa universell
utformning i byggprocesser, vilket innebär att nya produkter, tjänster, miljöer
och program utformas så att de kan användas av alla i största möjliga
utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

3. Hyllie Sportcenters hyresgäster, besökare och
beläggning
3.1 Hyllie Sportcenters hyresgäster
MBTK Malmö Bellevue Tennisklubb (MBTK) bedriver förutom
tennis också padelverksamhet. Klubben har idag 604
medlemmar, varav 385 barn och unga mellan 4 och 25 år.
Av det totala antalet medlemmar är 42 % kvinnor.9
MSRC Malmö Squash Rackets Club (MSRC) bedriver större delen
av sin verksamhet i en lokal på Stadiongatan 60,
squashbanorna på Hyllie Sportcenter nyttjas främst vid
tävlingar. I oktober fastställde fritidsnämnden efter särskild
granskning att antalet medlemmar i åldern 4-25 år var 3810,
utöver det är 50 medlemmar över 25 inrapporterade11. Det
finns planer på att slå samman MSRC med
squashföreningen The Club Malmö IF.
FRC Fridhems Racket Club (FRC) är en badmintonförening med
94 medlemmar varav 91 barn och unga mellan 4 och 25 år.
40 % av medlemmarna är kvinnor.12
MBC Malmö Beachvolley Club (MBC) har 306 medlemmar varav
54 % är kvinnor. 54 medlemmar är barn och unga i åldrarna
MFC 4 till 25 år.13 Föreningen delar banorna i anläggningens
sandhall med Malmö Footvolley Club (MFC) som har runt
tio aktiva medlemmar.14

9

Uppgifter inrapporterade i ApN, hämtade 2017-10-03
Fritidsnämnden Malmö stad, Fritidsnämnden § 149/17 Särskild granskning av Malmö
Squash Rackets Club avseende verksamhetsår 2016
11 Uppgifter inrapporterade i ApN, hämtade 2018-02-07
12 Uppgifter inrapporterade i ApN, hämtade 2018-02-07
13 Uppgifter inrapporterade i ApN, hämtade 2017-10-03
14 Information erhållen via intervju med Malmö Beachvolley Club och Malmö Footvolley Club,
2017-09-26
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HYLLIE Hyllie Gymnastikförening har totalt 345 medlemmar, 344
GYMNASTIK- medlemmar är barn och unga mellan 4 och 25 år. Av det
FÖRENING totala antalet medlemmar är 55 % kvinnor.15 Hyllie
Gymnastikförening vänder sig till barn och ungdomar och
erbjuder följande aktiviteter under våren 2018:
familjegympa, bamsegympa, barndans, parkour och
freerunning, dance gymnastics och breakdance.
CIA Cheer Infinity Athletics (CIA) är en cheerleadingförening
som har 226 medlemmar varav samtliga utom en är
kvinnor. 224 medlemmar är barn och unga mellan 4 och 25
år.16
KORPEN Korpen Malmö Idrottsförening (Korpen) bedriver delar av
sin verksamhet på Hyllie Sportcenter sedan ett par år
tillbaka. Föreningen har 2373 registrerade medlemmar. Av
dem är 715 stycken barn och unga mellan 4 och 25 år. Av
det totala antalet medlemmar är 9 % kvinnor.17 Utöver
fotboll erbjuder föreningen innebandy, bordtennis och
zumba.
LIMHAMN Limhamn Pilatesförening driver en pilatesstudio på
PILATES- anläggningen. Föreningen har i dag 29 registrerade
FÖRENING medlemmar i åldrarna 26–64 år, av dem är 20 stycken
kvinnor.18
RHODINS Rhodins dansstudio är en klassisk dansskola som drivs
DANSSTUDIO kommersiellt. Studion erbjuder barndans, balettdans,
modern dans och street dance till personer i åldrarna 4–64
år. Majoriteten av dem som deltar är kvinnor. Rhodins
Dansstudio har ungefär tvåhundra besökare per vecka.19
HYLLIE Hyllie Idrottsskadeklinik är en kommersiell aktör med tre
IDROTTS- sjukgymnaster, en osteopat och två massörer. Kliniken
SKADE- vänder sig både till privatpersoner och företag.
KLINIK
ACTIC Actic är en kommersiell gym- och friskvårdskedja. Förutom
styrketräning och konditionsträning erbjuds olika former av
gruppträning.

15

Uppgifter inrapporterade i ApN, hämtade 2017-10-03
Uppgifter inrapporterade i ApN, hämtade 2017-10-03
17 Uppgifter inrapporterade i ApN, hämtade 2017-10-03
18 Uppgifter inrapporterade i ApN, hämtade 2017-10-03
19 Information erhållen via intervju med Rhodins dansstudio, 2017-09-19
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3.2 Hyllie Sportcenters besökare
Baserat på en enkätundersökning20 som genomförts på sportcentret presenteras
under denna rubrik övergripande information om vem som besöker Hyllie
Sportcenter i dagsläget, information om vad de gör där, hur de upplever
tryggheten i och utanför anläggningen, hur de tar sig till anläggningen samt
anläggningens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Resultatet
av enkätundersökningen belyser bland annat hur anläggningen i dagsläget
förhåller sig till fritidsnämndens mål och prioriterade målgrupper.
Undersökningen gjordes i november vilket kan påverka resultaten utifrån till
exempel verksamhetens säsongsvariationer, ljusförhållanden och transportsätt
till och från anläggningen.
Kön
Av dem som svarade på enkäten är 126 personer kvinnor och 138 män. En
person angav annan könstillhörighet. 17 personer svarade inte på frågan. Av dem
som svarade att de antingen var man eller kvinna utgör 48 % kvinnor och 52 %
män. Det går dock inte att dra slutsatsen att fler män än kvinnor besöker Hyllie
Sportcenter.
Stadsdel
På frågan om var de bor svarade 39 personer att de bor i en annan kommun än
Malmö, 4 personer angav boende i flera stadsdelar och 14 personer svarade
inte på frågan. Resultatet för de 225 personer som svarade att de bor i en av
Malmös stadsdelar presenteras i tabell 1 (Faktisk andel) vid sidan av den
fördelning respondenterna skulle förväntas ha om Hyllie Sportcenters besökare
hade varit jämt fördelade utifrån antalet invånare i respektive stadsdel
(”Förväntad andel”).
Tabell 1

I vilken stadsdel bor du?
Limhamn-Bunkeflo
Hyllie
Centrum
Västra innerstaden
Husie
Fosie
Södra innerstaden
Kirseberg
Oxie
Rosengård

Faktisk andel
40,0 %
17,3 %
16,8 %
8,0 %
5,3 %
3,6 %
4,0 %
2,2 %
2,2 %
0,0 %

”Förväntad andel”
14,0 %
11,0 %
16,1 %
10,7 %
6,8 %
13,9 %
11,2 %
5,0 %
4,0 %
7,2 %

20

Vid följande tillfällen ombads besökare svara på en kort enkät: tisdagen den 7 november kl.
08–12, torsdagen den 9 november kl. 16–20.30 och lördagen den 11 november kl. 09–13.
Tiderna valdes ut i samråd med Hyllie Sportcenters nuvarande hallchef för att undersökningen
skulle omfatta olika typer av besökare. Totalt besvarade 282 besökare enkäten. Bedömningen är
att runt 70 – 80 %, eller med säkerhet över hälften, av de besökare som passerade Hyllie
sportcenters entré under de tider undersökningen pågick, och som var minst 15 år, besvarade
enkäten (se enkäten i sin helhet i bilaga 3). Vissa skillnader mellan olika grupper, eller mellan
fördelningar på Hyllie Sportcenter och i Malmö stad eller på fritidsförvaltningens övriga
anläggningar har testats statistiskt med t-test, resultaten redovisas i bilaga 4.
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I vilka stadsdelar Hyllie Sportcenters besökare bor kan bland annat antas
påverkas av den geografiska närheten till sportcentret, närheten till andra
möjligheter till fysisk aktivitet, de socioekonomiska skillnaderna mellan olika
stadsdelar, samt eventuellt vilken typ av aktiviteter som erbjuds på sportcentret.
Födda i eller utanför Sverige
Bland respondenterna uppgav 208 personer att de var födda i Sverige, 52
personer uppgav att de var födda utanför Sverige och 22 personer svarade inte
på frågan.
Av dem som svarade var 20 % födda utanför Sverige och 80 % födda i Sverige.
I Malmö stad är 68 % av befolkningen födda i Sverige och 32 % är födda utanför
Sverige.21 Det är statistiskt säkerställt att andelen personer som är födda utanför
Sverige är lägre för Hyllie Sportcenters besökare än för Malmö stads invånare.
Besökarna är i det hänseendet inte representativa för Malmö stads befolkning.
Som jämförelse är andelen utlandsfödda besökare på anläggningarna i
fritidsförvaltningens brukarundersökning från 2017 25 %.22
Ålder
Eftersom barn under 15 år endast tilläts svara på
enkäten i målsmans sällskap redovisas åldersfördelningen för samtliga respondenter över 15 år
i tabell 2. Det var dock 90 personer som svarade
att de var där som medföljande förälder eller
annan vuxen.

Tabell 2

Ålder
15 – 25 år
26 – 64 år
65 år –
Totalt

Antal
70
148
9
227

Andel
31 %
65 %
4%

Trygghet
Respondenterna tillfrågades om hur trygga de känner sig i respektive utanför
anläggningen, på en skala mellan 1 och 10 där 1 innebär att man inte alls känner
sig trygg, och 10 att man i högsta grad känner sig trygg. I tabell 3 presenteras
respondenternas medelvärden uppdelat på kön samt totalt. Det finns inga
statistiskt säkerställda skillnader mellan könen för graden av upplevd trygghet,
varken i eller utanför anläggningen.
Tabell 3

Hur trygg känner du dig i respektive utanför
anläggningen?
Trygghet i anläggningen
Trygghet utanför anläggningen

Kvinnor Män Totalt
9,4
9,4
9,4
8,0
8,2
8,1

Hyllie sportcenters besökare känner sig förhållandevis trygga i och utanför
anläggningen. Motsvarande siffror för tryggheten inne i de anläggningar där
fritidsförvaltningen bedriver verksamhet är i genomsnitt 8,6, och utanför de
anläggningar där fritidsförvaltningen bedriver verksamhet i genomsnitt 7,8.23

21

Statistiska centralbyrån, Uppgifter om folkbokförda Malmöbor per 2016
Fritidsnämnden Malmö stad, Rapport brukarundersökning 2017
23 Ibid.
22
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Fem personer uppgav i enkäten att de har en funktionsnedsättning, två av dem
uppgav att de tycker att Hyllie Sportcenter är tillgängligt, och en att Hyllie
Sportcenter inte är tillgängligt. Resterande två svarade inte på frågan om ifall de
tycker att Hyllie Sportcenter är tillgängligt.
Färdmedel
Av de 261 personer som svarat på frågan om hur de vanligtvis tar sig till Hyllie
Sportcenter svarade 133 stycken att de vanligtvis tar sig dit med bil (eller
motorcykel). Fördelningen presenteras i tabell 4 nedan.
Tabell 4

Hur tar du dig vanligtvis till Hyllie Sportcenter?
Går
Cykel/moped
Bil/motorcykel
Buss/tåg
Annat
Totalt

Antal
18
59
133
50
1
261

Andel
7%
23 %
51 %
19 %
0%

Aktivitet
Utformningen av frågan om vad respondenterna skulle göra på Hyllie
Sportcenter har medfört några problem vid tolkningen av resultatet.24
Resultatet antas trots detta ge en bild av fördelningen mellan olika idrottsliga
aktiviteter (samt rehab/ sjukgymnastik/ massage) och presenteras i tabell 5.
När ”bamsegympa”, breakdance eller parkour har angivits i fritextfält har det
kategoriserats som gymnastik.

24

Frågan var utformad som en flervalsfråga och respondenterna kunde fylla i att de skulle utföra
någon eller några idrottsliga aktiviteter. De kunde också fylla i att de var där som medföljande
förälder eller annan vuxen till ett barn eller en ungdom, att de var där som åskådare, att de skulle
ha idrottslektion med sin skola, eller annat. Det var otydligt hur dessa alternativ skulle
kombineras. Dessutom verkar det ha varit otydligt för respondenterna om de skulle fylla i vad
de brukar göra eller någon gång har gjort på Hyllie Sportcenter (potentiellt många olika
aktiviteter), eller vad de just den dagen skulle göra på Hyllie Sportcenter (kanske en eller ett par
aktiviteter).
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Tabell 5

Vad ska du göra här?
Tennis
Badminton
Gymnastik
Padel
Dans
Actic Gym
Beachvolleyboll
Fotboll
Yoga
Cheerleading
Squash
Innebandy
Bordtennis
Rehab/Sjukgymnastik/Massage
Footvolley
Pilates
Annan idrottslig aktivitet: Wingtchun Kung Fu
Annan idrottslig aktivitet: Thaiboxning

Antal
81
47
37
32
32
26
24
21
20
16
14
13
10
9
5
4
2
1

Skriftliga kommentarer
Den generella uppfattningen bland de 39 respondenter som lämnat skriftliga
kommentarer är att Hyllie Sportcenter är en trevlig anläggning med ett stort
utbud av aktiviteter. Därtill framhålls att merparten av anläggningens lokaler är
fina, att stämningen på anläggningen är positiv, att personalen är trevlig och
professionell samt att kafét är bra.
Bland de negativa synpunkterna framhålls i synnerhet luftkvaliteten i samtliga
utrymmen samt standarden på omklädningsrum, toaletter och duschar.
Dessutom påtalas att området utanför utanför anläggningen kan kännas otryggt.
Befintligt buskage lyfts fram som problematiskt och därmed föreslås att
kringliggande buskar och träd klipps ner samt att belysningen förbättras. En
annan negativ punkt som lyfts fram är att Hyllie Sportcenter stundtals dras med
obehöriga besökare såväl inne på, som utanför, själva anläggningen. Det upplevs
som störande och/eller obehagligt. Dessa synpunkter ska sättas i relation till de
höga trygghetsomdömen som redovisats ovan under 4.2 Hyllie Sportcenters
besökare/Trygghet.
Några framhåller att det är dåliga förbindelser till anläggningen med
kollektivtrafik, att det vore bra med en busshållplats vid anläggningen, och någon
tycker att cykelvägen borde vara bättre markerad och belyst. Dessutom anses
öppettiderna kunna förbättras, framför allt tidiga morgnar.
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3.3 Beläggning på Hyllie Sportcenter
I detta avsnitt redovisas beläggningsgrader (bokad tid i förhållande till tillgänglig
tid) för bokningsbara utrymmen (samt f.d. yogasalen) för Hyllie sportcenter.
Som jämförelse presenteras först bokningsgrader för fritidsförvaltningens
sporthallar och gymnastiksalar.
Ordinarie öppethållandeperiod för fritidsförvaltningens sporthallar är augusti—
maj, och hallarna hålls öppna kl. 17.00—22.00. Sporthallarnas samlade
bokningsgrad augusti—maj 2016/2017 uppgick till 83 %.25 Gymnastiksalarnas
ordinarie öppethållandeperiod är augusti—maj. På vardagskvällar är de
tillgängliga för bokning från kl. 17.00—21.00, alternativt till kl. 22.00. De stora
gymnastiksalarnas bokningsgrad augusti—maj 2016/2017 uppgick till 58 %. De
små gymnastiksalarnas bokningsgrad uppgick augusti—maj 2016/2017 till 43
%.26 Gränsen mellan stora och små gymnastiksalar går vid 200 kvadratmeter.
Hyllie Sportcenters beläggningsgrader på tillgängliga tider vardagskvällar efter kl.
17.00 (Hyllie Sportcenter har öppet måndag—torsdag till kl. 22.00 och fredag till
kl. 20.00) presenteras i tabellen nedan för respektive utrymme mellan den 1
september 2016 och den 30 april 2017. Eftersom Hyllie Sportcenter stänger kl.
20.00 på fredagar, och augusti och maj inte är inbegripna i perioden är siffrorna
alltså inte helt jämförbara med de siffror som presenterades ovan för de
sporthallar och gymnastiksalar som fritidsförvaltningen driver, men utgör likväl
en relevant referensram. I tabell 6 presenteras också beläggningsgrader för alla
tillgängliga tider under samma period.27 I flera utrymmen utövas olika typer av
idrottsverksamhet. Till exempel tränar Cheer Infinity Athletics oftast i en av
badmintonhallarna, och när de måste på squashbanorna.
Beläggningsgrad
Beläggningsgrad alla
vardagar efter kl. 17.00 tillgängliga tider
160901-170430
160901-170430
Badminton
69 %
45 %
Beachvolleyboll
78 %
41 %
Innebandy
87 %
58 %
Padel inomhus
82 %
65 %
Squash
49 %
28 %
Tennis inomhus
84 %
70 %
Gruppträningssal
36 %
28 %
Gymnastiksal
47 %
37 %
Yogasal*
9%
7%
Bordtennis
17 %
19 %
*före detta yogasalen, som är en före detta squashbana, hyrdes under
perioden ut till Hyllie Yoga, och var inte bokningsbar för andra kunder.
Tabell 6

25

Fritidsnämnden Malmö stad, Lokalbehovsplan 2019-2028
Ibid.
27 Hyllie Sportcenter/Kingfisher Offshore AB, Beläggningsstatistik erhållen 2017-10-23 och
2017-11-20
26
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4. Utvecklingsidéer för Hyllie Sportcenter
Nedan följer en sammanställning av resultatet av intervjuerna med Hyllie
Sportcenters hyresgäster. Sammanställningen baseras på de teman som legat till
grund för intervjuguiden och hanteras var för sig. Under samtliga punkter
presenteras hyresgästernas uppfattningar tillsammans med övrig bakgrundsinformation. Datum för intervjutillfällen och representanter för respektive
förening återfinns i bilaga 2.
Padel inomhus
Merparten av Hyllie Sportcenters hyresgäster är positiva till utökad
padelverksamhet på anläggningen, särskilt eftersom intresset kring sporten är
stort. På anläggningen finns tre utomhusbanor och en inomhusbana.
Inomhusbanan är placerad på en av anläggningens tennisbanor. MBTK föreslår
att en ny inomhushall med två till tre padelbanor anläggs så att samtliga
tennisbanor kan användas för tennisspel, och för att möta en ökad efterfrågan
kring padel inomhus. MSRC och FRC framför att utomhusbanorna kan förses
med ett högt tak så att de kan användas året runt. Ett annat förslag som lyfts av
MBTK är att anlägga ett ballongtält runt befintliga utomhusbanor. Föreningen
menar dock att det kräver en del resurser vilket skulle kunna försvåra en sådan
lösning.
Nya planer för beachvolleyboll inomhus
På Hyllie Sportcenter finns Malmös enda sandhall. I sandhallen finns tre banor
för beachvolleyboll. Föreningarna MBC och MFC påtalar dels att antalet banor
är för få, och dels att hallen i övrigt är undermålig.
MBC är rädda att föreningen kommer att tappa medlemmar om den inte kan
erbjuda tillräckligt med regelbundna träningstider. Därtill anses befintliga banor
inte räcka till för efterfrågan från spontanidrottare.
Luft- och sandkvaliteten i hallen anses också vara undermålig. Det kan vara
damm från sanden som har gett upphov till en ohälsosam luft. Trots försök att
minska dammet genom oljning av sanden går det inte att vistas på planerna under
längre perioder uppger MBC och MFC. Sanden sprider sig dessutom till övriga
delar av anläggningen. Både FRC och MSRC påtalar också att sanden ofta letar
sig in på badminton- och squashbanorna. Som lösning föreslås att en ny hall ges
en egen entré så att sanden hålls isolerad. Ett sådant förslag välkomnas av MBC.
Befintliga banor har också fel mått. Enligt internationell standard behövs en
takhöjd på åtta till tio meter, och därutöver behövs mer utrymme baktill då
befintliga baslinjer ligger alldeles för nära väggen.
Dialog har förts med MBC om hur en ny sandhall skulle kunna placeras och
utformas. En ny sandhall med fyra nya banor bedöms kunna få plats på området.
MBC önskar sex banor och uppger att de i framtiden kan komma att behöva
söka sig någon annanstans om det inte finns fler än fyra banor tillgängliga på
Hyllie Sportcenter. De önskar dessutom att själva ansvara för drift och ekonomi
av en ny sandhall. MBC anser sig generera de intäkter som behövs. Fler banor
skulle möjliggöra fler event och tävlingar under större delar av året, något som
också skulle öka föreningens intäkter. Föreningen är även beredd att äga någon
eller några av banorna.
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Beläggningsgraden i sandhallen har, vid jämförelse av perioden 1 september –
30 april sedan 2013/14, inte ökat. Beläggningen var som högst under 2014/15
(84 %). Under 2016/17 var beläggningsgraden totalt sett lägre än åren innan (78
%). Jämfört med 2014/15 var beläggningsgraden dock något högre på tider på
vardagar fram till 17.00. På tider på vardagar efter 17.00 (främst tiderna mellan
17.00 och 18.00) och på helger var beläggningen lägre under 2016/17 än
2014/15.28
Förutom i Göteborg där anläggningen Serneke Beach Center har sexton
inomhusbanor, och i Södertälje där anläggningen The Beach har åtta banor, finns
en anläggning med en bana i Älvkarleby, anläggningar med tre banor i Falköping
och Linköping, och i Umeå finns en anläggning med fyra banor. En
inomhusbana i Gävle lades ner häromåret på grund av för dålig beläggning.29 I
Kungsbacka fanns förut en anläggning med tre banor, men det var under en
kortare period.30
Squashbanor inom anläggningen
I samband med att MSRC flyttade till Hyllie Sportcenter år 2000 anlades fem nya
squashbanor med flyttbara väggar för att möjliggöra internationella tävlingar i
dubbelsquash såsom Junior Open och Swedish Open. MSRC uppger att i
dagsläget anordnas en till två sådana tävlingar per år och banorna står ofta
tomma eller används för andra ändamål, exempelvis gymnastik och cheerleading
(de skjutbara väggarna gör att tre av de fem banorna kan slås ihop). MSRC
bedriver dessutom parallell verksamhet på Stadiongatan 60 där sju banor finns
tillgängliga. Dessa uppfyller däremot inte standarden för internationella
tävlingar. MSRC har också meddelat att hyresavtalet för lokalen på Stadiongatan
(The Club Malmö) inte kommer förlängas efter det att avtalet löper ut 2026-1130.31
Dans- och gymnastiksal
Hyllie Gymnastikförening och Rhodins Dansstudio använder i dagsläget samma
lokaler. I gymnastiksalen bedriver gymnastikföreningen all bamsegympa,
familjegympa och parkour. Det är även där Rhodins Dansstudio förlagt sin
balettverksamhet. Gymnastiksalen är 124 kvadratmeter, vilket också inkluderar
två tillbyggda förråd. I danssalen (gruppträningssalen), som är 126 kvadratmeter,
bedriver Rhodins Dansstudio resten av sin verksamhet i form av modern dans
och street dance. Det är även där Hyllie Gymnastikförening förlagt dance
gymnastics och breakdance.
All verksamhet som Hyllie Gymnastikförening bedriver sker i relativt små och
trånga utrymmen. Av den anledningen ingår max 15 barn per grupp. Ibland
används en av anläggningens äldre squashbanor samt befintliga innebandyplaner
för avlastning, men då kan inte en del av verksamhetens utrustning användas
(ribbstolar, plintar, rep etc.). För dansverksamhet är utövarna beroende av
speglar som finns i gymnastiksalen och i danssalen.
28

Hyllie Sportcenter/Kingfisher Offshore AB, Beläggningsstatistik erhållen 2018-01-10
Telefonsamtal med Sporthus Gävle Strand, 2018-02-21
30 Telefonsamtal med Kungsbacka Turistbyrå, 2018-02-21
31 Malmö Squash Rackets Club, e-post från ordförande för Malmö Squash Racket Club 201804-11
29
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Hyllie Gymnastikförening erbjuder pass varje dag utom på fredagar. Det rör sig
om cirka 30 pass per vecka, där varje pass varar mellan en till en och en halv
timme. Föreningen gör i första hand anspråk på vardagstider mellan kl. 16–20,
med störst tryck mellan kl. 17–19. Därutöver erbjuds aktiviteter på helgerna från
kl. 9–16. Rhodins Dansstudio bedriver också verksamhet samtliga dagar i
veckan, och framhåller att de har behov av fler tider. Med anledning av att antalet
yngre deltagare ökat hade dansstudion gärna velat få tillgång till fler tider klockan
17.00.
Trots att både Hyllie Gymnastikförening och Rhodins Dansstudio upplever en
brist på träningstider i gymnastikhallen och danssalen har dessa lokaler, i likhet
med Malmö stads mindre gymnastikhallar, inte särskilt höga beläggningsgrader.
Det kan bero på att lediga strötider inte kan utnyttjas för annan verksamhet på
grund av att salarna är så små.
Framtida verksamhet i nuvarande sandhall
Om en ny sandhall byggs kan den nuvarande sandhallen användas för andra
ändamål. CIA anser att deras verksamhet kan förläggas där. För närvarande
bedriver CIA sin verksamhet i en av de två badmintonhallarna och, när de måste,
på squashbanorna. Utrymmet på squashbanorna är egentligen för litet. En egen
yta, med förråd i anslutning, skulle lösa en del logistiska problem kring all
utrustning som måste plockas fram och tas bort efter varje tillfälle. Därtill skulle
föreningen kanske kunna spela hög musik under sina träningspass utan att övriga
hyresgäster blir störda. FRC anser också att det vore bra om CIA kunde träna i
en annan hall än badmintonhallen då de gärna ser att befintliga badmintonbanor
används till badminton. Därutöver framför FRC att ytan inne i sandhallen skulle
kunna användas som en multisporthall där inte bara cheerleading kan utövas,
utan även gymnastik och skolgymnastik. Hyllie Gymnastikförening, som är i
behov av fler tider och större utrymmen, ser också gärna att sandhallen görs om
till en gymnastikhall. Andra förslag på vad ytan skulle kunna användas till är
innefotboll och innebandy, vilket har framförts av Korpen, MSRC och MBTK.
Actic, som uttrycker behov av större utrymme, tror att ett större gym skulle
kunna placeras i den nuvarande sandhallen.
Konferensutrymmen
De flesta av Hyllie Sportcenters hyresgäster är nöjda med de konferensutrymmen som finns på anläggningen. Ytterligare konferensutrymmen finns
också i anläggningens närhet. Till de föreningar som ser ett behov av förbättrade
konferensutrymmen hör CIA, Hyllie Idrottskadeklinik och Korpen. CIA har
exempelvis fått flytta föräldramöten och andra sammankomster till Kockums
Fritid på grund av platsbrist. MBC har samma uppfattning, men skulle kunna ha
sina möten i sandhallen om en ny sådan byggs. När det gäller behovet av
ändamålsenliga lokaler för olika events menar Limhamn Pilatesförening och
Hyllie Idrottsskadeklinik att större utrymmen är att föredra. Sist men inte minst
uttrycker Korpen ett behov av konferensutrymmen för olika seminarier i
utbildningssyfte.
Kök och kafé
Hyllie Sportcenters ledning efterfrågar ett bättre kök, med bättre ugn, och
framför allt större beredningsytor, för att bättre kunna bedriva kaféverksamhet.
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Hyresgästerna tillfrågades också. CIA, Korpen, Actic, Hyllie Gymnastikförening, MSRC och MBTK tycker att befintligt utbud kunde varit bättre och
mer hälsosamt. Ett annat önskemål som lyfts är möjligheten att servera varm
mat. FRC påtalar att det samtidigt måste vara ekonomiskt hållbart. Därtill
betonas vikten av att det finns tillräckligt med personal för ett sådant upplägg.
Görs investeringar i ett nytt kök måste man vara säker på att omsättningen ökar.
Hyllie idrottsskadeklinik ser gärna att kafét utvecklas till en renodlad lunchrestaurang där inte bara anläggningens anställda och besökare kan äta, utan även
personal på närliggande företag. Samtliga hyresgäster är nöjda med befintliga
sittplatser. Hyllie gymnastikförening påtalar dock att fler platser skulle underlätta
vid större barnkalas eller liknande aktiviteter. MBC föreslår att kafét skulle vara
mer centralt beläget inne i anläggningen med utblick över själva sportverksamheten.
Övernattningsmöjligheter
Frågan avseende behov av övernattningsmöjligheter tolkades vid intervjuerna av
föreningarnas företrädare ibland som övernattningsmöjligheter för barn och
unga på golvet i någon för ändamålet anpassad lokal, och i vissa fall som mer
utvecklad hotellverksamhet. I de senare fallen ställdes frågan också särskilt om
övernattningsmöjligheter för barn och unga i samband med lägerverksamhet.
CIA, Hyllie Gymnastikförening och Korpen ställde sig mycket positiva till
utvecklade övernattningsmöjligheter i samband med läger för barn och unga.
Hyllie Gymnastikförening påtalade dock att det inte är deras mest prioriterade
behov. Rhodins dansstudio meddelade att det vore bra för deras verksamhet
med anledning av att läger i dagsläget i viss mån förläggs i de lokaler som de
använder, vilket gör att de går miste om träningstider.
MBTK ser inget behov av hotellverksamhet, men påtalade att det vore önskvärt
om övernattning i samband med läger kunde utvecklas ur brandsäkerhetssynpunkt. MSRC tycker att det fungerar bra att övernatta i dagsläget. FRC
uppger att det för dem inte utgör en prioriterad fråga och Limhamns Pilatesförening meddelar att de i så fall snarare skulle utnyttja övernattning i form av
hotellverksamhet.
Behov av anpassade lokaler för övernattning vid t.ex. lägerverksamhet ska främst
förstås i termer av brandsäkerhet. Brandskydd i skolor, förskolor, fritidshem,
idrottshallar och liknande lokaler är anpassat för att klara brand- och utrymningskraven för den dagliga verksamheten. Att förlägga personer tillfälligt i lokaler
som normalt inte är avsedda att sova eller bo i praktiseras dock i stor utsträckning
i Sverige, inte minst i samband med idrotts- och förenings-evenemang. Räddningstjänsten Syd ställer krav på brandskydd vid sådan tillfällig övernattning.32
Utveckling av utomhusytor
Merparten av hyresgästerna menar att utomhusytorna runt anläggningen skulle
kunna användas på ett mer ändamålsenligt sätt. Det anses saknas adekvata ytor
för uppvärmning och behovet av olika slags löpslingor har betonats av CIA,
FRC, Hyllie Gymnastikförening, Korpen, MBC, MBTK, MSRC och Rhodins
Dansstudio. För ökade möjligheter till uppvärmning har även förslag om ett
utomhusgym lyfts fram. Det är i första hand MBC, FRC och MBTK som har
32

Räddningstjänsten Syd, Tillfällig övernattning
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gett uttryck för detta. MBTK understryker att gymmet bör placeras så att
befintlig tennisverksamhet inte blir störd av höga ljudnivåer eller annan
oordning. En uppfattning som delas av de tre föreningarna är att gymmet skulle
kunna nyttjas av såväl hyresgästernas medlemmar som övriga besökare, vilket på
sikt skulle kunna stärka Hyllie Sportcenters varumärke. Actic uttrycker att ett
utomhusgym inte bör drivas så att det konkurrerar med Actics verksamhet.
Andra förslag som har lyfts är en boulebana utanför receptionen, en
parkourbana i anslutning till löpslingan och en klättervägg på en av
anläggningens fasader. I övrigt har en önskan om en öppen plan gräsplätt för
pilates och gymnastik lyfts av Limhamns Pilatesförening och CIA. En sådan yta
skulle kunna komplettera verksamheten inne på anläggningen när
väderförhållandena tillåter.
Trygghetsskapande åtgärder i anläggningens närhet
Hyllie Sportcenters omedelbara närhet är förhållandevis ödslig. Ett vanligt
förekommande önskemål är att en busshållplats ska förläggas vid anläggningen.
Föreningarnas företrädare upplever att deras medlemmar har känt sig otrygga
när de promenerar mellan anläggningen och busshållplatsen. Hyllie Gymnastikförening, FRC, Limhamn Pilatesförening och MBC föreslår ökad belysning och
MBTK och MSRC föreslår att befintligt buskage röjs för att skapa en mer öppen
och trygg utomhusyta. MBTK och MSRC föreslår också kameraövervakning
samt ett inloggningssystem vid entrén. Enkätundersökningen bland
sportcentrets besökare visar dock att besökarna känner sig förhållandevis trygga
både i och utanför anläggningen.
Ventilation
Under de senaste åren har åtgärder vidtagits avseende ventilationen i olika delar
av Hyllie Sportcenter.33 Vid förfrågan uppger MSRC att ventilationen fungerar
bra vid squashbanorna, och Limhamns Pilatesförening meddelar att luften i
deras lokal är okej sedan de själva öppnat och rensat ventilationsdonet. Hyllie
Idrottsskadeklinik uppger att de har höga temperaturer i sina lokaler. Rhodins
dansstudio uppger att de inte upplever några problem med ventilationen i dansoch gymnastiksalen. Hyllie gymnastikförening påtalar dock att luften är särskilt
dålig i dans- och gymnastiksalen, och att det blir varmt och stillastående när de
är femton barn i en liten sal. Luften i dans- och gymnastiksalen upplevdes vara
bättre förr. Hyllie Gymnastikförening anmärker även på luften i innebandyhallarna som de också nyttjar. Företrädare för MBTK, CIA, Korpen, MBC och
Actic uppger samtliga att luften är dålig i de lokaler som de nyttjar. CIA jämför
med luften i Rönnens sporthall som beskrivs som god. Kommentarer kring
anläggningens luftkvalitet noteras också från enkätundersökningen.
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Fritidsnämnden Malmö stad, Avtal om tillägg till hyreskontrakt, installation ventilation inom
Bellevuestadion; Fritidsnämnden Malmö stad, Slutreglering installation av ventilation inom del
av Bellevuestadion som används för beachvolleyboll; Fritidsnämnden Malmö stad, Riskavtal
för projektering av mekanisk ventilation i delar av Hyllie Sportcenter; Servicenämnden Malmö
stad, Projektering av ny ventilation i badmintonhall, Hyllie Sportcenter; Servicenämnden
Malmö stad, Investering i Hyllie Sportcenter, Hyllie 155:91
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5. Plan för anläggningsutveckling
Nedan presenteras förslag till åtgärder och planering i tre faser. Den första fasen
omfattar åtgärder som kan färdigställas under 2018 och 2019. Nämnden och
BAF kan under 2019 ta ställning till de åtgärder som presenteras under fas 2.
Den tredje fasen omfattar åtgärder som behöver utredas vidare. Planeringen
bygger på att BAF även i fortsättningen driver anläggningen med nuvarande
avtalsform.
För åtgärderna i varje fas krävs beslut om hur kostnaderna ska fördelas mellan
servicenämnden, fritidsnämnden, BAF och hyresgästerna, om inte annat anges.
5.1 Fas 1 – Färdigställande 2018-2019
Förbättringar av befintlig sandhall
Den befintliga sandhallen är på flera sätt undermålig, men fritidsförvaltningen
och BAF tror inte i dagsläget att det är möjligt att på en tillfredsställande nivå
belägga en sandhall med plats för sex beachvolleybanor. Fram till att det finns
mer funktionsriktiga banor i Malmö (med korrekta mått, rätt takhöjd och fler
banor) föreslås följande förbättringar av den befintliga sandhallen: sanden och
underliggande fiberduk i hallen byts ut, värmesystemet och belysningen ses över,
och väggar och tak ska målas om. Kostnaderna fördelas mellan servicenämnden
och fritidsnämnden inom ordinarie budgetram.
Parkour på squashbanorna
Beläggningen på squashbanorna är låg och de används i relativt låg utsträckning
till squashverksamhet. Utan att riva banorna kan åtgärder vidtas i en av banorna
för att skapa bättre möjligheter för Hyllie Gymnastikförening att använda
utrymmet för parkour. Banans väggar kan användas för att fästa ribbstolar och
andra typer av redskap, så att föreningens parkourverksamhet kan förläggas där.
Åtgärden kräver att en av skjutväggarna mellan banorna åtgärdas så att den kan
föras åt sidan i motsatt riktning jämfört med idag. Redskapen bekostas av
BAF/föreningslivet.
Förbättringar för cheerleading
Så länge den befintliga sandhallen kvarstår finns ingen alternativ plats för
cheerleadingverksamheten som i huvudsak äger rum i en av badmintonhallarna.
Det förråd som ligger vid sidan av squashbanorna föreslås utökas och öppnas
upp mot badmintonhallen så att mattor och redskap kan förvaras där, så att de
inte vid varje träningstillfälle behöver flyttas manuellt genom den intilliggande
korridoren. Möjligheten att installera höj- och sänkbara mattor bör också
övervägas.
5.2 Fas 2 – Ställningstaganden under 2019
Nämnden och BAF kan under 2019 ta ställning till om och hur de åtgärder som
presenteras under denna rubrik ska genomföras.
Talat utrymningslarm
På grund av Hyllie Sportcenters storlek och utformning bör ett talat
utrymningslarm installeras, som kan aktiveras automatiskt av ett brandlarm och
rökdetektorer. Dagens brandlarm uppfyller nätt och jämt kraven för
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anläggningens befintliga verksamhet. Inför utökning av verksamheten behöver
systemet byggas om, kompletteras med talat utrymningslarm, och det
systematiska brandskyddsarbetet behöver ses över. Dessutom bör
övernattningsmöjligheterna ses över utifrån ett brandskyddsperspektiv i
samband med en sådan åtgärd. Kostnaden för detta uppskattas till cirka 1,3 mkr.
Tillbyggnad av padelhall och återställande av tennisbana
I planritning (bilaga 5) finns förslag på tillbyggnad av padelhall. Under 2017
projekterades för en padelhall på baksidan av anläggningen, men där finns bara
plats för två banor. Det nya förslaget innebär att fritidsförvaltningen behöver
förvärva mark från gatukontoret. Det innebär också att de tre utomhusbanorna
kan stå kvar där de står idag, eller att den platsen kan användas för andra
utomhusaktiviteter. Det skissade förslaget innefattar också plats för nya kontorsoch möteslokaler, om behovet bedöms kvarstå trots att lokalerna på andra
våning i squashhallen bevaras. En ny padelhall, oavsett placering, innebär att
padelbanan som står på en av tennisbanorna inomhus kan flyttas, så att
tennisbanan kan återställas. Det innebär att antalet tennistimmar i anläggningen
kan öka, då beläggningen på tennisbanorna är hög.
Platsförslag, ny
padelhall.

Platsförslag,
eventuell passage
och nya kontoroch möteslokaler.

Kök, reception och kafé
I planritningen (bilaga 5) finns också ett förslag på lösning för kök, reception
och kafé inom befintlig byggnad och utan att flytta diskrum och pentry vilket är
mindre kostsamt. Det innebär också att genomförandet av förslaget varken
kräver tillbyggnad eller ändring av detaljplan. Det huvudsakliga syftet är att öka
ytan för pentryt. Dessutom kan ytan till höger om entrén användas som
mötesrum om så önskas.
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Anläggningens fasad
Fasaden på Hyllie sportcenter behöver bytas ut och isoleringen behöver
förbättras. Arbetet bör påbörjas först när det finns ett ställningstagande kring en
tillbyggnad av padelhall.
Utveckling av utomhusytor
I samband med beslut om padelhall kan beslut om hur utomhusytorna kan
förbättras fattas. De förslag som har diskuterats är en löpslinga, utomhusgym,
boulebana, parkourbana, klättervägg och en öppen gräsplätt för pilates och
gymnastik. Beslut om eventuell klättervägg på fasaden kan fattas i samband med
beslut om fasadbyte.
Ventilation och temperatur
Ventilationen är dimensionerad för dagens lokaler, och kan inte bli lika god som
i en ny anläggning. Vid till- eller ombyggnation behöver ventilationen justeras.
Med ny fasad och tilläggsisolering förväntas temperaturen förbättras när det är
kallt.
5.3 Fas 3 – Utredningsområden
Större gymnastiksal
Gymnastikföreningen och Rhodins dansstudio är generellt i behov av fler tider.
Att slå ihop den befintliga gymnastiksalen med två av de före detta
squashbanorna skulle skapa ett utrymme som är dubbelt så stort. En sådan
åtgärd skulle i princip kräva att ett nytt utrymme tillgängliggörs, allra minst ett
mindre rum (ca 60 kvm) för gymmets gruppträning. Ett sådant utrymme kan
möjligtvis byggas i anslutning till en eventuell padelhall.
Kontor och konferens
BAF ser ett behov av fler kontorsplatser och bättre konferensutrymme. Den
befintliga möteslokalen är liten, med tunna väggar och utan fönster.
Kontorsplatser och en ny och större möteslokal skulle till exempel kunna byggas
i samband vid tillbyggnad av padelhall, och/eller ombyggnad vid kök/entré.
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5.4 Kommentarer utifrån fritidsnämndens mål och lokalbehov
Hyllie sportcenter bidrar till ett upplevelserikt Malmö och ger många möjligheter
till fysisk aktivitet för Malmöborna. Ett par av de åtgärder som har presenterats
är i stort sett nödvändiga för fortsatt verksamhet i anläggningen, det gäller det
talade utrymningslarmet och fasadbytet. Andra åtgärder bidrar till förbättringar
på olika sätt för de verksamheter som idag finns i anläggningen. Några är mindre
kostsamma: förbättringar i sandhallen, parkour på squashbanorna, förbättringar
för cheerleading och enskilda åtgärder på utomhusytorna. Övriga åtgärder utgör
större projekt där finansieringen särskilt bör övervägas utifrån fritidsnämndens
mål och lokalbehovsplan: tillbyggnad av padelhall, ombyggnad vid kök,
reception och kafé, större gymnastiksal samt fler kontorsplatser och
konferensutrymme.
Både Cheer Infinity Athletics (cheerleading) och Hyllie Gymnastikförening
engagerar nästan uteslutande barn och unga, och i stor utsträckning tjejer (55 %
i Hyllie gymnastikförening, och 99 % i CIA). Åtgärder som underlättar
föreningarnas verksamhet är positiva ur ett jämställdhetsperspektiv och med
avseende på prioriteringar som gynnar målgruppen barn och unga. Malmö
Beachvolley Club är också en förening med något fler kvinnor än män, men bara
18% av medlemmarna är barn och unga. Aktiviteten inom padelspel är svårare
att bestämma utifrån kön och ålder, men i Malmö Bellevue Tennisklubb som
idag driver padelverksamheten är ungefär 64 % av medlemmarna barn och unga,
och 42 % av medlemmarna är kvinnor.
Hela anläggningen, som den används idag, har ungefär lika många kvinnliga som
manliga besökare. Flest besökare kommer från Limhamn-Bunkeflo, och därefter
Hyllie. Anläggningen lockar däremot få besökare från närliggande Fosie och
Södra innerstaden. Det bör förstås utifrån det generella sambandet mellan
medelinkomst och medlemskap i förening, och mellan socioekonomisk
bakgrund i stadsdelarna och grad av fysisk aktivitet, bland ungdomar i Malmö.34
De flesta aktiviteter som kan genomföras på Hyllie sportcenter är avgiftsbelagda.
Andelen besökare på Hyllie Sportcenter som är födda i Sverige är högre än den
andel av Malmö stads invånare som är födda i Sverige. Det ska också ses i ljuset
av att högstadieungdomar med utländsk bakgrund generellt sett deltar mindre i
idrottsföreningar och är mindre fysiskt aktiva än de med svensk bakgrund.35 Men
andelen besökare som är födda i Sverige på Hyllie Sportcenter är också högre än
andelen svenskfödda besökare på de anläggningar som undersöktes i
fritidsförvaltningens brukarundersökning 2017.

34

Blomdahl, Elofsson, Bergmark och Lengheden, Ung Livsstil Malmö – En studie av
ungdomar i högstadiet
35 Ibid.
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