Kristdemokraterna
1.Vi ser positivt på att IFK Haninge skulle kunna bedriva NIU vid Fredrika Bremers gymnasium med
det engagemang som finns i föreningen. Vi vill därför möjliggöra att ni som förening ska ha möjlighet
att lägga ett anbud i upphandlingsprocessen av NIU. Kommunens tjänstemän har också ett ansvar i
att genomföra en bra upphandling och processen är ganska lagstyrd – men vi tänker åtminstone göra
vad vi kan för att ni ska kunna lägga ett rimligt anbud.
2.Frågan är väldigt viktig. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att Torvalla IP rustas upp och att
en av fotbollsplanerna blir elitanpassad om så är möjligt utifrån de förutsättningar som finns. En av
fotbollsplanerna på Torvalla IP är idag uppvärmd, Kristdemokraterna vill därutöver ha en fotbollshall
på Torvalla, som komplement till den eluppvärmda planen. Vi vill också att det byggs en ny 11-manna
konstgräsplan på Hanvedens IP.
3.Kristdemokraterna är i grunden positiva till nolltaxan och vi vill möjliggöra att fler barn och unga
ska kunna utöva fotboll gratis eller till en låg kostnad. Under vår tid i kommunledningen har vi höjt
föreningsbidragen till kommunens föreningar som arbetar mot barn och unga. Nolltaxan är väldigt
dyr och det finns skäl till att många kommuner i länet har avvecklat nolltaxan. Kristdemokraterna vill
hitta en snarlik modell till nolltaxan som gör att både föreningslivet och kommunen kan möjliggöra
att barn och unga kan utöva fotboll till en låg eller ingen kostnad alls.
4.Vi vill möjliggöra för både bredd- och elitsatsningar. Därför har vi varit med och beslutat om att
Torvalla IP ska bli elitanpassad, samtidigt som vi vill fortsatt möjliggöra för fler barn och unga att
kunna utöva fotboll utifrån sina förutsättningar.
5.Vår vision är att Torvalla ska vara en idrottsanläggning som Haningeborna kan vara stolta över. Vi
kristdemokrater vill, precis som vi beskrivit ovan, att Torvalla IP ska ha en fotbollshall och en
uppvärmd konstgräsplan. Simhallen behöver rivas och byggas om. Den nya simhallen ska ha en 50
meters bassäng. Vi vill främst utveckla Torvalla till ett modernt sportcenter där man ska kunna utöva
idrotter utifrån Haningebornas behov. När Torvalla IP ska utvecklas framöver så är vi öppna för att
bygga bostäder i anslutning till anläggningen. Tidsperioden för vår vision är 10 år.

