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Modernisering av Borås boulehall
Bakgrund
Borås boulehall är en funktionell och välfungerande boulehall, med biytor som bjuder in till
att hänga av sig sina ytterkläder och på några få platser att sitta ned och ta en kopp kaffe
tillsammans. De två perronger som byggdes till för några år sedan är det enda betydande
inslaget av förändring i en hall som i sin utveckling stått stilla sedan den byggdes för snart 20
år sedan. Att spela boule är hallens primära syfte, men ska vi se till användning där de sociala
inslagen är viktiga så har hallen sina klara brister.
Dessutom är den teknologi som idag finns föråldrad. Ljudsystemet når med knapphet hela
hallen och de monitorer som idag hänger uppe är omoderna och inte anpassade till dagens
möjligheter som teknologin bjuder. Tävlingskontoret (det utrymme som
medlemsföreningarna har tillgång till) är däremot väl organiserat och borde fungera som en
utgångspunkt i ett framtida utvecklingsarbete.
Motivering
För att öka möjligheterna till att göra Borås boulehall välkomnande, inbjudande och
inkluderande för alla åldrar bör man tänka till kring modernisering och till viss del
nytänkande:
• Nya digitala skärmar ger ökad möjlighet till marknadsföring, resultatredovisning,
rörlig media och överlag nytänk till hur man kan presentera saker man vill nå ut med.
• En gedigen ljudanläggning är till gagn för såväl befintlig verksamhet som ett mer
modernare tillvägagångssätt vid t.ex. företagsarrangemang, sociala tillställningar och
annat som Borås boulehall borde kunna användas till för att stärka alliansens
ekonomi.
• En förändring av placering av bänkar och klädhängare (då kläderna hänger i vägen
för de som vill sitta och bänkarna används mest till avställningsyta för väskor) skulle
medföra att besökare kan sitta ned i lugn och ro.
• ”Umgängesvänliga” perronger (som inte enbart består av bord och stolar, utan istället
bjuder in till gemenskap) skulle öka trivselfaktorn i hallen markant och också öka
möjligheterna att nå en bredare massa av boulespelare/användare.
Bedömning
För att stimulera användandet av hallen och hitta nya målgrupper bör hallen moderniseras
och anpassas till fler användare än bara de redan frälsta boulespelarna.
Förslag till beslut, yrkande
Vi föreslår årsmötet att uppdra Borås bouleallians styrelse att:
• Tillsätta en arbetsgrupp som ser över hur man i framtiden kan göra Borås boulehall
mer vänlig för besökare och för användare.
• ta fram kostnadsförslag för digitala plattskärmar som ersätter dagens äldre monitorer
• ta fram kostnadsförslag för ett komplett ljudsystem som är användbart till såväl
speakersystem som att spela musik i.
• Planera och genomföra riktade aktiviteter som har till syfte att tjäna in pengar och
därigenom finansiera projektet med modernisering av hallens elektroniska utrustning.

•

Genomföra dessa förändringar inom ramen av ett basbelopp, inkl de medel man drar
in genom punkten ovan, förutsatt att man bedömer att det finns ekonomiska
förutsättningar.
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