
Välbesökt informationsmöte om nya tennishallen!   
 
Söndagen den 9 oktober samlades ett 50-tal medlemmar i Ringparksstugan för att få information om 
hur planerna på ny tennishall framskrider.  
 
Ulf Enander, ordförande, hälsade alla välkomna och presenterade sedan styrelsens vision och 
bakgrund till den nya hallen och betonade speciellt att de sociala och gemensamma delarna i hallen 
har varit mycket viktiga i planeringsarbetet. Därefter redogjorde Anders Öhman, kassör, för den 
övergripande tidsplanen med målsättningen att kunna inviga den nya hallen någon gång under 
mitten av 2018. 
 
Efter denna inledning presenterade vår arkitekt Michal Prusakiewicz den nya hallen både exteriört 
och interiört. Klubbens vision kommer till uttryck i såväl den välkomnande entrén som i hur man från 
de gemensamma ytorna i midskeppet får bra överblick över alla sex tennisbanor. Efter den mycket 
uppskattade genomgången fick Michal långa och varma applåder från medlemmarna. 
 
Därefter presenterades budgetantaganden, framtida ekonomi och finansiering av kassören med 
många initierade frågor från mötesdeltagarna. Den intresseförfrågan kring medlemslån som 
skickades ut i september presenterades därefter av finansieringsgruppen bestående av Magnus 
Lindahl och Tomas Köhlberg som också svarade på frågor kring upplägget. 
 
Mötet avslutades med en rejäl frågestund.  En summering av frågor och svar presenteras nedan.  
 
När mötet avslutades runt 13-tiden serverades klassisk varmkorv med kaffe, där diskussion och 
samtal kring den nya hallen fortsatte en lång stund. 
 
Styrelsen 
 
 
 
Frågor och svar 
 

1. Varför garage – är det inte bättre med mer spelyta (tennis eller annat) – och varför så många 
p-platser? 

 Parkeringsplatser är en central fråga att lösa för att få tillstånd att bygga. Det finns 
tydliga riktmärken och krav som vi måste klara.  

 Ett garage har inte samma höjd som en tennisbana. 

 Vi planerar för rullstolstennis och då underlättar ett garage för dessa spelare, liksom 
för personal som kan komma direkt till förråd och liknande från garaget. 

 Vi tar också höjd avseende antal p-platser för att skapa utrymme till eventuell 
framtida utbyggnad. Det finns olika framtida utbyggnadsmöjligheter av hallen men 
eftersom vi idag inte kan finansiera en större eller högre byggnation än den nu 
planerade, tittar vi inte närmare på dessa idag. 
 

2. Varför sedumtak – måste vi ha det, borde inte kommunen betala? 

 Oavsett vilken typ av tak vi bygger påverkas dagvatten och filtrering. Ett sedumtak 
påverkar dessa faktorer positivt. Utan sedum krävs djupare grävning för 
markfiltrering.  

 Om finansieringen tillåter vill vi ha en hall som inte bara är funktionell utan också 
vacker och trivsam. Ett sedumtak bidrar till detta.  
 



3. Kan Nacka kommun hjälpa till i finansieringen? 

 Nacka kommun deltar aldrig i finansiering men ställer upp som borgensman. SDTK 
har nu ett mycket gott samarbetet med både politiker och tjänstemän. 
 

4. Frågor om medlemsfinansiering, tillgång till abonnemang och deltagande i olika klubbspel 
diskuterades.  

 Styrelsen har skickat ut brev till alla medlemmar med två finansieringsförslag. Nu 
skall vi analysera reaktionerna och så småningom lägga fram ett definitivt förslag. Vår 
kalkyl måste bygga på att vi har en garanterad prislapp på bygget som täcks av 
finansieringen. Långivarnas villkor kommer inte att försämras vid eventuella framtida 
ytterligare finansieringsbehov.  

 All information om vilka medlemmar som kan tänka sig att ställa upp med lån är i 
nuläget konfidentiell. Vi kan dock säga att det finns ett tydligt intresse även hos 
styrelsens medlemmar.   

 Vi har i våra kalkyler för de fem första åren räknat med en räntekostnad för banklån 
på 2 % plus medlemslån till en högre fast ränta . Vi har för avsikt att säkra räntenivå 
för banklån för en så lång period som möjligt, helst 10 år eller mer. Om räntan ökar 
har vi alltid möjlighet att förändra prissättningen för spel eftersom vi jämförelsevis 
har låga taxor. 

 Det finns inga planer på och inte heller behov av att hallbygget skall medföra 
stadgeändringar.  

 I nuvarande hall sker inga förändringar från dagens upplägg avseende abonnemang 
och klubbspel. Inför att den nya hallen skall tas i anspråk kommer modellen för spel 
att presenteras.  

 Medlemmarna måste ha rimliga förväntningar på den framtida hallen. Det är 
styrelsens uppgift att finna en rimlig balans för medlemmarnas önskemål om 
speltider. 

 De gamla kontrakten kommer att sägas upp vid flytt till ny hall. Idag står det i vårt 
regelverk att de som arbetar ideellt för klubben och därmed bidrar till klubbens 
skötsel har visst företräde. 

 Styrelsen har allmänt diskuterat olika tänkbara upplägg, inklusive Kungligas 
intäktsmodell, men det får bli en senare fråga. I våra kalkyler har vi utgått från hur 
det ser ut idag. Vi vill också värna modellen att vara en klubb som är öppen och 
lättillgänglig. 
 

5. Hur säkra är ni på padel, varför inte squash eller badminton? 

 Intresset för padel är stort och växande och ger mycket bra intäkter per yta.  

 Padel kan vara en inkörsport till tennis och vi undersöker om det också skulle fungera 
för rullstol.  

 Skulle det visa sig att det inte finns tillräckligt med intresse för padel är kostnaden 
inte enorm för att omvandla tre padelbanor till en tennisbana.  
 

6. Färg på banan? 

 Vi kommer att noggrant gå igenom färgsättning för hela hallen. 

 Vi kommer hålla oss till vad som är internationell standard vid tävling för banorna. 
  

7. Vilka kan överklaga och på vilka grunder? 

 Nacka kommun och Trafikverket är de enda sakägarna. 

 Naturskyddsföreningen kan överklaga, alternativt lämna in klander eller protest. Det 
gäller förmodligen i sådana fall den så kallade gröna korridoren som utgörs av stråket 



Nyckelviken – Skuruparken. Men eftersom det råder politisk enighet är 
sannolikheten för ett nej mycket liten, men protester leder till förseningar. 
 

8. Hur många medlemmar räknar ni med – det dubbla? 

 Vi ser inte antalet medlemmar som problematiskt. Vi har aldrig gjort reklam för 
klubben och skulle vi behöva öka antalet medlemmar finns en mycket stor potential. 
Vårt största problem idag är att vi inte kan erbjuda alla medlemmar önskade 
spelmöjligheter. 
 

9. Vad händer med gamla hallen? 

 Hallen står på kommunens mark och vi kommer att säga upp arrendet när 
trepartsavtalet är klart och det står klart att vi kan bygga en ny hall. Vår 
utgångspunkt är att vi fortsätter spela i gamla hallen fram tills vi kan flytta in i den 
nya. Vi vet inte vad kommunen har för planer för denna mark.   
 

10. Kommer ni sluta underhålla den gamla hallen?  

 Vi kommer inte att i onödan lägga pengar på underhåll för den period som återstår, 
men allt som bedöms som nödvändigt kommer att ske. Fördjupningarna bakom 
banorna 1 och 2 kommer t.ex. att åtgärdas under vecka 44. 
 


