
Historien om ett konstgräs på norra Öland 

Bakgrund

För ett par år sedan diskuterade vi i huvudstyrelsen (nedan styrelsen) för Högby IF hur vi skulle 
förbättra ekonomin och få fler medlemmar, så vi skulle ha råd att driva och utveckla idrottsplatsen, 
Nya IP, och föreningen. Flera åtgärder vidtogs direkt såsom flera energibesparande åtgärder, fler 
aktiviteter och nya arrangemang. Vi lyckades vända ett underskott på ca 100 tkr till överskott på 80 
tkr 2011. Nu känner vi att vi har kontroll på ekonomin även om det är små marginaler när något 
oförutsett inträffar.

I samband med detta ekonomiska stålbad framkom flera frågor:
− Skulle vi behålla alla fastigheter eller centrera verksamheten på IP?
− Hur löser vi planbehovet vid avyttring av fastigheterna Allunden och Dödevi?
− Vad gör vi med överskottet av fastighetsförsäljningar och hur mycket kan vi få för dem?
− Hur kan vi öka vår lägerverksamhet som historiskt alltid genererat inkomster?
− Vad finns det för alternativa inkomstkällor och aktiviteter som kan förbättra resultatet?
− Hur vi får tillbaks framtidstro och inflyttning, och därmed nya medlemmar, till norra Öland?

Verksamheten är föreningen

Styrelsen var från början överens att sektionernas verksamhet och då framförallt 
ungdomsverksamheten, är grunden i hela föreningen. Friidrotten och fotbollen har alltid med ideellt 
engagemang haft stor verksamhet med fokus på ungdomarna. Friidrotten genomför idag en mängd 
lopp i Kalmar och Öland, samt ett flertal stora tävlingar på Högby IP. Varumärken som Högby IF i 
friidrotten och Böda-Högby i fotbollen är välkända i idrottssverige. Lasse Karls har i 10 år ordnat 
motionsbingo i Löttorp och Böda Sand. Gymnastiken samlar idag fler än någonsin och med flera 
träningar i veckan, är det en folkhälsoinsats för oss på norra Öland. Skidorna mobiliserar sig när 
snön kommer o s v

Styrelsen körde igång ett antal aktiviteter för att få in mer pengar till framförallt idrottsplatsen. 
Kändismatch, Böda Sandsloppet, Tjurruset, dikesdykning och Pumpaloppet genererade pengar så 
att vi kunde anställa en kanslist.

Framtidstro och vision

När frågeställningarna ovan återkom på möte efter möte utan lösning började i alla fall en vision ta 
form. Vi ville skapa ett idrottscentrum som skulle vara bas för våra egna verksamheter, kunna 
utveckla vår lägerverksamhet, ge möjlighet till spontanidrott för bygdens ungdomar, skapa 
samarbete med Åkerboskolan och inte minst ge norra Öland en framtidstro.
I samband med att denna vision togs fram beslutade vi att avyttra fastigheterna (Dödevi är till salu 
redan) och satsa dessa pengar i projektet.
Visionen innehåller planer på en konstgräsplan, en förbättring av friidrottsanläggningen samt en 
allaktivitetshall som skulle kunna samla ungdomar och idrotter. Vi framförde även möjligheten att 
vi kunde bygga och driva en fritidsgård åt Borgholms kommun eftersom en sådan saknades vid det 
tillfället, men då iordningställdes lokaler i skolan.

Under tiden visionen tog form, hade vi ett flertal möten med Borgholms kommun där vi meddelade 
våra planer och frågade om kommunen var intresserad att bygga ihop med oss. Bl a erbjöd vi oss att 
färdigställa en konstgräsplan med kort varsel till låg kostnad.  På ett inte helt klarlagt sätt togs 
plötsligt beslut i fullmäktige att få in en konstgräsplan i kommunens investeringsbudget. Detta till 
en kostnad på 7 miljoner kronor. Vi erbjöd kommunen att till en väsentligt lägre kostnad bygga 



planen samtidigt som kommunen kunde visa att man fördelar sina investeringar över hela ön. Tyvärr 
för vår och norra Ölands del tog kommunen tillsammans med övriga fotbollsklubbar i kommunen 
ett beslut att anlägga den nya planen i Borgholm. 

Med dessa nya förutsättningar i kalkylen vägdes möjligheterna att få ekonomi i vår satsning. Vi 
sökte på bred front bidrag från olika håll. Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) och Smålandsidrotten 
gick in med sammanlagt 500 tkr, men det var först när Sparbanksstiftelsen Öland meddelade att de 
ger ett bidrag på 500 tusen kronor, som vi kände att det kanske var möjligt. Vår tidigare ordförande 
Anders Adebrant gjorde ett fantastiskt arbete med kalkyler och underlag till styrelsen. 
Så plötsligt satt vi vid ett i raden av styrelsemöten och kände att vi måste ta ett beslut. Satsa eller 
inte?
Vi vägde för- med nackdelar och enades om att satsa. Vi frågade årsmötet om vi fick sälja 
fastigheterna och fortsätta satsningen på en konstgräsplan, vilket besvarades med ett enhälligt ja.

Förverkligande

Helt plötsligt skulle den första delen av visionen förverkligas. SvFF krävde dokument för att visa att 
vi menade allvar. Kommunen skulle bevilja bygglov och miljöprövning skulle göras. Vi måste 
ordna finansiering och förbereda upphandlingen. Samtidigt skrevs en artikel i Ölandsbladet om 
eventuell miljöpåverkan och i alla kontakter med företrädare från kommunen och dess bolag 
framfördes hur miljöfarligt vårt gräs skulle vara.
När vi granskade detta närmare visade det sig att det inte var vårt gräs man larmat om. Dessutom 
hade Anders gjort en en noggrann undersökning vilka studier som gjorts avseende läckage i marken, 
bl a hade miljönämnden i Vallentuna gjort mätningar vid en insjö med stora naturvärden och inga 
gränsvärden hade överskridits. 
Ett flertal undersökningar har även gjorts huruvida det skulle vara någon risk att spela på underlaget 
och alla säger entydigt att det inte är någon fara. Man ska även veta att vårt underlag fortfarande är 
det vanligaste konstgräset. Troligen släpper bilarna på väg 136 ut mer i vägdikena.

I samband med miljöutredningen hittade vi även utvärderingar från klubbar och spelare, vilket 
underlag de tycker är bäst. Det var en stor majoritet som ansåg att vårt konstgräs var bäst ur 
fotbollssynpunkt. De tyckte även att detta underlag, som är betydligt tjockare och mjukare, är 
betydligt mer skonsamt m h t skaderisk och förslitningsskador.

Efter ovanstående utredning kändes valet lätt när det dessutom är ca 1 miljon billigare och betydligt 
billigare i årlig driftskostnad.
När vi inkom med bygglovsansökan och tillhörande miljöutredning till Samhällsbyggnadskontoret, 
fick vi till svar att inget bygglov behövdes. 
När vi sedan fick delfinansiering från Öland Bank återstod att göra upphandlingen på konstgräs med 
underarbeten, dränering och asfaltsytor. Tre anbud inkom och öppnades enligt vedertagen praxis 
innan antagande. Vi kunde konstatera att anbuden låg inom eller i närheten av vår budget. Inte minst 
var det väldigt glädjande att det lägsta budet kom från ett lokalt företag. Löttorps Betong och VA- 
Teknik antogs enhälligt av styrelsen vid efterföljande styrelsemöte. 

Hjälp oss göra det till folkets plan!

Projektet är dock inte helt i hamn. Vi behöver stängsel runt plan, inventarier till skötseln och helst 
ny energisnålare belysning. En försäljning av Dödevifastigheten löser en del, men vi behöver hjälp 
från fler.
Ni har säkert sett artiklarna i Ölandsbladet om hur svårt det är att hålla konstgräset spelbart vid 
vinterväder, därför hoppas vi nu med er hjälp kunna finansiera nedläggning av värmeslingor nu 



medan vi har chansen. Annars har vi ingen möjlighet innan gräset ska läggas om nästa gång. Så att i 
alla fall få slingorna på plats vore ovärderligt och ge oss, när värmen kopplas på, en oerhörd fördel 
mot andra planer och kan förlänga säsongen för träningsläger väsentligt.

Vi vill med denna insändare be företagare, bosatta, sommarölänningar eller andra som har 
anknytning till eller intresse av att utveckla norra Öland om hjälp.
Vi kommer med annonser ge er mer information hur ert stöd kan se ut. Det kan t ex vara som lån 
eller sponsring. Man kan som privatperson symboliskt ”köpa” kvadratmeter och inte minst får man 
gärna hjälpa till med olika arbetsinsatser. Föreningen kommer dock ha svårt att hinna kontakta alla, 
så vi kommer därför ha ett informationsmöte i Bygdegården i Löttorp onsdagen den 6/3 kl 19.00, 
där alla är hjärtligt välkomna.

Framtid på norra Öland

Vi hoppas att den här satsningen kan vara startskottet på en positiv utveckling på norra Öland. 
Projektet i sig med mer besök på idrottsplatsen och därmed ökad handel och restaurangbesök samt 
en utökad lägerverksamhet hoppas vi i sig kan generera arbetstillfällen. 
Men än viktigare är nog den gemenskap och entusiasm vi hoppas planen kan föra med sig. Visa att 
vi kan genomföra stora projekt som kan smitta av sig på fler satsningar och ge norra Öland 
framtidstro. Kanske kan den viktiga aktionen att rädda vår biograf, få ett lyft och få folk gå samman 
med fler visioner.

Avslutningsvis vill vi gärna be om er hjälp:

VÄLJ ERT SÄTT ATT STÖTTA, SÅ VI DEN 31/7 KAN INVIGA FOLKETS EGEN 
KONSTGRÄSPLAN, FÖRBEREDD FÖR UPPVÄRMNING!

Huvudstyrelsen
Högby IF


