
 

 
 

 

 
Kramfors 2017-11-21 

 

 

Medborgardialog  
Dialog om framtiden för Strandhallen i Nyland 

Kvällen inleds med att 50-talet gäster hälsas välkomna av Susanne 

Königson, chef Samhällsavdelningen Kramfors kommun. Därefter 

presenterar Patrik Asplund, fritidschef Kramfors kommun, syftet med 

kvällens medborgardialog om framtiden för Strandhallen i Nyland. 

Staffan Östman presenterar den historia som finns när det gäller Strandhallen 

och berättar om hur arbetet med bygget av Strandhallen och hur arbetet 

bedrivits fram till i dag.. 

Roger Boström fortsätter att berätta hur föreningen IFK Nyland upplevt 

arbetet kring Strandhallen de senaste åren och dessutom ger en bild på hur 

man ser på framtiden för Strandhallen. 

Frågeställningar 

Gästerna sitter grupperade 6-8 stycken runt ett bord med respektive fråga 

framför sig på bordet. De för ner sina tankar och synpunkter som kommer 

fram i deras diskussioner. Varje fråga diskuteras innan nya frågor delas ut. 

 

Fråga: 

Vad används Strandhallen till idag? 

Svar: 

Ishockey 

Hockeyskola 

Skridskoskola 

Allmänhetens åkning 

Boule 

Gym 

Ungdomsgård 

Möteslokal 

Evenemang 

Skolans aktiviteter 

Fotboll 

 

http://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/nyheter/nyheter---bygga-bo--miljo/2017-10-31-dialog-om-framtiden-for-strandhallen-i-nyland.html
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Fråga: 

 

Vilken betydelse har Strandhallen för Nyland idag? 

Svar: 

Samlings och mötesplats för alla, gammal som 

ung 

Spontan idrott 

Attraktivt för nyinflyttade 

Närhet till aktiviteter 

Kulturellt och historiskt värde 

Hälsofrämjande mötesplats 

Viktig för skolans undervisning 

Strandhallen bidrar till Nylands identitet 

”Vi-känsla” i bygden 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: 

Hur skulle vi vilja använda Strandhallen i framtiden? 

Svar: 

Sommartid: multisporthall för olika inomhusidrotter 

Evenemangshall: mässor, musik och utställning, 

företag 

Vintertid: nuvarande aktiviteter 

Konståkning 

Handikappidrott 

Golfsimulator 

Danstävlingar 

LAN-träffar 

Aktiviteter för hundklubbar 

Försäsongsträning för andra idrotter 
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Fråga: 

Hur kan företag, föreningar och Kramfors kommun jobba 

för att utveckla Strandhallen tillsammans? 

 

Svar: 

Integration och samarbete 

Samarbete mellan föreningar 

Bättre marknadsföring 

Attraktivare föreningsliv 

Företag och föreningar, gemensamma evenemang 

Anordna utbildningar, till exempel 

ledarutbildningar 

Erbjuda andra verksamheter att hyra hallen 

Företagshälsovård 

Fler personer som engagerar sig 

 

 
Avrundning  
Kvällen avrundades med gemensam diskussion och deltagarna får lyfta 
övriga frågor som är aktuella. Man beslutar att bjuda in alla 
intresseorganisationer i Nyland för en fortsatt diskussion. Kramfors kommun 
tar på sig ansvaret att kalla till ett nytt möte. 
Susanne Königson avslutar kvällen med att tacka alla deltagande för en bra 

dialog och avslutar mötet. 

           




