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Sammanfattning

Fritidsnämnden har beställt en sporthall inom stadionområdet med färdigställande 2021.
Fritidsnämnden beslutar om namn på nya byggnader inom sitt ansvarsområde. Ärendet
beskriver olika förslag till sporthallens namn.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att den nya sporthallen på stadionområdet ska ges anläggningsnamnet
Stadions sporthall. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera
serviceförvaltningen (stadsfastigheter), stadsbyggnadskontoret och stadskontoret om
sporthallens namn.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse - Namn på ny sporthall inom stradionområdet

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-09-29
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-10-08
Fritidsnämnden 2020-10-15
Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen (stadsfastigheter), stadsbyggnadskontoret och stadskontoret.
Ärendet

Inledning
Inom stadionområdet pågår ett omfattande utvecklingsarbete, vilket är beskrivet bland annat i
det planprogram och de utredningar som är upprättade för områdets utveckling. I den första
etappen av områdets utveckling byggs nu en ny grundskola (Malmö Idrottsgrundskola, MIGr)
och en ny sporthall med koppling till den nya skolan.

SIGNERAD

2020-09-25

Den nya sporthallen kompletterar de två befintliga sporthallarna inom stadionområdet; Baltiska
hallen och Baltiska träningshallen. Baltiska hallen har en publikkapacitet på ca 4000 sittande
åskådare, baltiska träningshallen har en publikkapacitet på ca 125 sittande åskådare. Den nya
sporthallen kommer att ha plats för 500 sittande åskådare.
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Den nya sporthallen är särskilt byggd för att olika idrotter som utövas i rullstol ska kunna få
plats. Det gäller såväl ytor runt spelplanen som omklädningsrum och läktarplatser.
I senare etapper av utvecklingen inom stadionområdet planeras ytterligare nya anläggningar att
tillföras området. Det gäller t ex en multihall (med en fotbollsplan och andra funktioner), en
gymnastikidrottshall, en simarena, en ishall och en friidrottsanläggning.
Inom området finns idag, förutom ovan nämnda sporthallar, följande anläggningar:
 Isstadion,
 Baltiska bowlinghallen,
 Olika fotbollsplaner (plan 5-6, plan 7, plan 9, plan 10, Malmö stadions gräsplan)
 Atleticum (friidrott inomhus)
 Kombihallen
 Malmö stadion
 Eleda stadion (ägs av Malmö Fotbolls Förening)
Fastställande av nytt anläggningsnamn
Beslut av namn på kommunägda nya anläggningar fattas av facknämnd. Eftersom
fritidsnämnden är beställare av sporthallen är det nämnden som fattar beslut om namn på
anläggningen.
Följande kriterier bör beaktats vid val av namn:
 Namnet ska skapa en tydlig identitet för platsen och byggnaden.
 Namnet ska hänga ihop med sin omgivning.
 Namnet ska vara lätt att kartsöka på.
 Namnet ska vara unikt.
 Namnet ska vara attraktivt.
 Om möjligt ska namnet kopplas till innehållet.
Det är viktigt att namnet inte är:
 Stötande
 Svår att uttala eller stava
 Förväxlingsbart
Vid namngivning av sporthallar gäller generellt att sporthallens namn ska avslutas med
”sporthall” (som t ex Kulladals sporthall) eller ”hallen” (som t ex Sundsbrohallen).
Den nya sporthallen kommer att ligga på en plats där Eric Perssons väg och, den i folkmun
kallade, Kulans parkering tidigare låg. Sporthallen ligger inom stadsdelsområde Stadion inom ett
område som har fastighetsbeteckningen Sporthallen 1. Närmaste stadsdelsområden är Anneberg,
Borgmästargården och Lorensborg. Närmaste allmänt kända område (förutom själva
stadionområdet) är Pildammsparken. Den intilliggande skolan kommer att heta Malmö
Idrottsgrundskola, MIGr. Närmaste befintliga byggnader inom stadionområdet är Malmö
stadion, Kulan, Atleticum och Baltiska hallen.
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Den nya sporthallen kommer att användas av skolan på dagtid och av föreningar på kvällar och
helger (främst elitverksamhet och rullstolsverksamhet) och kommer att ingå i områdets
evenemangsanläggningar. I sporthallsbyggnaden finns också en klätterhall med insyn via stora
fönster mot norr. På sporthallstaket finns en del av skolans skolgård.
Fritidsförvaltningen förespråkar följande namnförslag då de är namn som helt eller delvis
uppfyller kriterierna som nämnts ovan:
 Stadions sporthall alternativt Stadionhallen: Namnen anger en geografisk plats
som många känner till och är kopplade till såväl stadsdelsområdets namn och
fastighetsbeteckningen. Namnen fungerar väl med andra namn på området så
som Malmö stadion och Baltiska hallen. Namnen är unika. Namnen får anses
som attraktiva då kopplingen till området i övrigt får anses tydlig. Särskilt
namnet Stadions sporthall anger en tydlig koppling till innehållet i anläggningen.


Eric Perssons sporthall alternativt Eric Perssonhallen: Namnen har koppling till
området och platsen, då sporthallen ligger på Eric Perssons vägs tidigare
sträckning. Sporthallen har adress Eric Perssons väg. På området finns Malmö
Fotbolls Förenings restaurang Eric, vilket medför att viss förväxling kan ske om
vem som har huvudmannaskap för sporthallen. Personen Eric Persson har mest
koppling till Malmö Fotbolls Förening vilket inte sporthallen har.
Attraktiviteten i namnen är inte helt klara. Namnets stavning kan vara oklar.



MIG sporthall eller MIGhallen: Namnen har koppling till den intilliggande
skolan och det är vanligt att sporthallar namnges efter intilliggande skolor.
Namnen hänger därmed ihop med sin närmaste omgivning men kanske inte på
samma sätt med hela områdets övriga anläggningsnamn. Namnen är unika.
Namnen saknar tydlig attraktivitet. Namnen anger med sin koppling till
skolverksamheten till stor del innehållet i anläggningen, vilket förutsätter att
man vet att MIG är en förkortning för Malmö Idrottsgrundskola.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens samlade bedömning är att sporthallen bör ges namnet Stadions sporthall, då det
namnet uppfyller flest kriterier. Namnet Stadionhallen är mindre tydligt avseende vad hallen har
för användningsområden, vilket får anses som viktigt i ett område med flera olika
idrottsanläggningar.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

