Danderyds kommun

1. Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för:
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Socialdemokraterna

Fotboll är landets i särklass största folkrörelse. Här samlas alla kategorier barn, ungdomar och vuxna med ett gemensamt intresse. Träning och tävling. Samtidigt så får
utövare fysisk träning och möten med de med samma intresse. Fotboll är också en idrott för flickor i allt högree utsträckning. Vi tror att dessa möten under positiva former
stärker samhället.

Liberalerna

Fotbollsverksamheten i Danderyd är mkt viktig. Kommunen har många utövare, både bland pojkar och flickor. De nya konstgräsmattorna har kraftigt underlättat arbetet
med att intressera flickor för att börja spela fotboll

KD

Fotbollsverksamheten i Danderyd är mkt viktig. Kommunen har många utövare, både bland pojkar och flickor. De nya konstgräsmattorna har kraftigt underlättat arbetet
med att intressera flickor för att börja spela fotboll

Moderaterna

Fotbollsverksamheten i Danderyd är mkt viktig. Kommunen har många utövare, både bland pojkar och flickor. De nya konstgräsmattorna har kraftigt underlättat arbetet
med att intressera flickor för att börja spela fotboll

2. Hur väl tycker du att den uppfattning Stockholms Fotbollförbund har över bristen
på fotbollsplaner stämmer överens med den bild ditt parti har?
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Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Danderyd motsätter sig den s k Danderydsmodellen där föreningarna själva måste bygga de anläggningar man behöver för att utöva sin idrott. Sålunda
finns idag 5-6 aktiebolag som är föreningsägda som bygger konstgräsplaner och klubbhus. Det är en absurd situation, unik i landet. Socialdemokraterna har nu motionerat i
kommunfullmäktige att Danderyds kommuns skall bygga en fotbollshall för framför allt barn och ungdomars träning. I och med att kommunen har 2500 fotbollsspelare
behöver vi uppvärmda inomhushallar. Danderyds kommun måste också ta initiativ till en satsning på nya lokaler och upprustning av de anläggningar som idag lider av
eftersatt underhåll.

Liberalerna

Danderyds kommun har en modell som tar till vara på föreningarnas olika initiativ och önskemål. Kommunen har generösa aktivitetsbidrag.

Centerpartiet

Danderyd är en av Sveriges mest konstgrästäta kommuner och dessutom en av landets mest tätbebyggda. Danderyds kommun har investerat stora pengar de senaste tio åren
med service på och omkring fotbollsanläggningarna, och det finns inga planer i dagsläget på att bidra till att fler fotbollsanläggningar byggs i kommunen.

KD

Danderyds kommun har en modell som tar till vara på föreningarnas olika initiativ och önskemål. Kommunen har generösa aktivitetsbidrag.

Moderaterna

Danderyds kommun har en modell som tar till vara på föreningarnas olika initiativ och önskemål. Kommunen har generösa aktivitetsbidrag.

3. Har ni andra förslag ni vill driva för att förbättra situationen för föreningar som
bedriver ungdomsfotboll
Socialdemokraterna

Kvaliteten i träning måste utvecklas för att få fler att fortsätta i aktivt föreningsliv även i de äldre tonåren. Alltför många slutar träna p g
a de förutsättningar som råder med träningstider och tränare. Fler föreningar borde också ha en parallell verksamhet i de äldre tonåren
för ungdomar som inte kan/vill satsa elitinriktat. Den sociala delen måste få en större plats. Vi ser också fotbollsplanen som en unik
mötesplats för ungdomar med olika förutsättningar. Här kan fotboll spela en större roll i integreringen i samhället. Men då krävs mer
riktat ekonomiskt stöd till föreningslivet.

Karsten Inde

Liberalerna

Vi uppmuntrar olika föreningsinitiativ. Vi inser att fotbollen har blivit en åretruntaktivitet och att bra och moderna förutsättningar för
detta behöver skapas. Önskvärt är bla att det på lite sikt tillskapas en uppvärmd fotbollshall i Danderyd.

Bengt Sylvan

Centerpartiet

Lovisa Eriksson

KD

Vi uppmuntrar olika föreningsinitiativ. Vi inser att fotbollen har blivit en åretruntaktivitet och att bra och moderna förutsättningar för
detta behöver skapas. Önskvärt är bla att det på lite sikt tillskapas en uppvärmd fotbollshall i Danderyd.

Peter Forssman

Moderaterna

Vi uppmuntrar olika föreningsinitiativ. Vi inser att fotbollen har blivit en åretruntaktivitet och att bra och moderna förutsättningar för
detta behöver skapas. Önskvärt är bla att det på lite sikt tillskapas en uppvärmd fotbollshall i Danderyd.

Anders Paulsen

