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Kallelse till extrainsatt föreningsmöte 

 

Plats: Hönö Tennishall Bana 1 

Tid: Söndag den 13 september kl 14.00–15.00 

 

Syfte  

Under senaste året har Hönö TS undersökt möjligheten att anlägga en ny hall för tre stycken padelbanor på en av 

utebanorna. Nu vill styrelsen söka stöd hos föreningens medlemmar att gå vidare i projektet.  

 

Agenda extrainsatt föreningsmöte  

- Mötet öppnas 
- Val av ordförande  
- Val av sekreterare  
- Val av justerare  
- Upprättande av röstlängd 
- Fråga om extrainsatt föreningsmötes behöriga utlysande  

- Presentation av projektet  
- Redovisning av ekonomi och finansiering 
- Omröstning om beslutspunkter  
- Mötet avslutas 

 

Bakgrund och motivering för utredning av ny padelhall 

Styrelsen anser att vi som ideell förening vill kunna erbjuda padel till våra medlemmar, kommunens medborgare 

och i synnerhet till barn och ungdomar. Padel finns inte att spela inom kommunen i dagsläget och det skulle öppna 

upp för ännu en racketsport som dessutom har en större tillgänglighet än tennis. Anledningen till att en av 

utebanorna måste offras beror på att detaljplanen inte medger en ny hall i anslutning till dagens hall på något annat 

ställe än på någon av redan befintliga utebanor. Det kan verka bakvänt att minska klubbens tenniskapacitet med 

en ny sport då vi i dagsläget har väldigt fullt på våra innebanor. Styrelsen har undersökt både möjligheten att bygga 

en ny hall med fler tennisbanor och alternativet att bygga in dagens utebanor. Kostanden för en ny hall blir för dyr 

för att klubben skall kunna bära kostnaden och att bygga in utebanorna blir även det för dyrt, då intäkterna för den 

utökade tenniskapaciteten inte skulle täcka investeringen. 

Om man ser fram ett antal år till det att nuvarande tennishall måste bytas ut på grund av ålder så kommer det med 

dagens verksamhetsintäkter inte vara möjligt att genomföra en så stor investering. Klubben måste alltså finna nya 

sätt att fondera pengar för en framtida hall. Då det är möjligt att få in tre padelbanor på en tennisbana, dessutom 

med betydligt högre timpris per bana än tennis, kommer vi på 15–20 års sikt att klara av att betala både 

investeringen för den nya hallen och samtidigt kunna fondera medel för att ersätta dagens hall.  
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Styrelsen har kommit fram till slutsatsen att om vi inte agerar idag för att öka våra intäkter så kommer vi på sikt att 

kanske tvingas avveckla tennisverksamheten.  

Beslutspunkter  

Styrelsen söker beslut i följande frågor: 

1) Vill klubbens medlemmar att Hönö TS skall erbjuda padel? 

2) Skall Hönö TS erbjuda padel enligt det förslag som presenterats?  

 

Beskrivning av projektet  

Hönö TS har under våren haft en hallgrupp som bestått av medlemmar från styrelsen samt andra medlemmar i 

klubben som har projekterat byggnationen av en ny padelhall. Hallgruppen har kommit fram till ett förslag som 

både är möjligt att genomföra ur ett ekonomiskt perspektiv och som möjliggör ett godkännande av bygglov.  

I den vänstra delen av figur 1 nedan presenteras layout av den nya hallen. Den kommer innehålla tre padelbanor 

som lägges i den södra delen av hallen och i den norra kommer utrymme finnas för en social yta med soffor och 

bord. Entré till hallen sker på den norra sidan där dagens ingång till utebanorna är. På den vänstra delen av figur 1 

illustreras ett ungefärligt utseende på den nya hallen.  

 

Figur 1: Layout av den nya padelhallen samt illustration av utseendet. 

Ekonomi  

Klubben avser att låna pengar för att finansiera den nya hallen. För att göra detta kommer den nuvarande hallen 

användas som säkerhet samt att 4500 m2 mark kommer att köpas av kommunen för att öka värdet på säkerheten.  

Marken motsvarar ett område som innefattar både nuvarande hall, utebanor samt ca 4 meter runt om 

anläggningen. Den totala investeringen för hall och mark kommer ligga runt 9 miljoner kronor inklusive moms. 

Detaljerad kalkyl kommer att presenteras på föreningsmötet.  För att täcka låne- och driftskostnader för den nya 

hallen krävs att klubben hyr ut ca 6 timmar padel totalt per dag. Hallgruppen kommer även att lämna in 

bidragsansökning till både Allmänna Arvsfonden samt Riksidrottsförbundet för att förbättra kalkylen.  

 

Styrelsen Hönö TS 


