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Hej!

Vintersäsongen närmar sig och vi vill påminna om att den  kommer att se 
annorlunda ut i år för alla fotbollsföreningar. 

Våra fina konstgräsplaner kräver att vi hanterar dom på ett speciellt sätt.  
Orsaken är att de gummikorn, eller granulat, som används på planerna  annars kan 
läcka ut i naturen som mikroplaster. Bland annat kommer vi inte att skotta snö från 
planerna i samma utsträckning som tidigare. 

• Vintern 2018/19 kommer två planer - Sportfältet och Fagrabäck -  att 
 skottas till fullstora matchplaner.

• Övriga sex konstgräsplaner skottas som träningsplaner med måtten cirka 
100x56  meter. Detta beror på att gummi kornen inte ska hamna utanför 
planernas yta. 

• Träningstider blir från måndag till fredag. Matcher bokas in på  helgerna. 

• Tränings- och matchtid på Sportfältet och Fagrabäck fördelas enligt 
prioriterings ordning av kultur- och fritidsnämnden. 

• Träningsmatcher kommer inte enbart att spelas på Sportfältet och 
 Fagrabäck, utan kommer även att förläggas på övriga tränings planer. 

• Planerna kommer att skottas vid behov från vecka 2. När vi gör  bedömning 
om en plan ska skottas kommer vi att ta hänsyn till  kommande dagars 
väderprognos. Till exempel: Snö har lagt sig på planen – men följande dag 
förväntas milt töväder – då kommer vi att avvakta med skottning. 

Parallellt jobbar vi med flera åtgärder för att långsiktigt miljösäkra våra konst-
gräsplaner och vi följer Naturvårdsverkets vägledning om anläggning, underhåll 
och skötsel av konstgräsplaner. Här ligger vi långt framme jämfört med många 
 kommuner. Bland annat bygger vi extra ytor för snö, anlägger stängsel runt 
 planerna och installerar granulatfällor. 

Vårt syfte med att göra allt detta är givetvis att minimera miljöpåverkan. Vi hoppas 
på förståelse för de förändringar och extra planering/resor som våra förändrade 
rutiner kommer att innebära för alla föreningar.


