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Multisportarenan blir av!
Önneköps IF har genom idogt arbete och stort engagemang från projektgruppen
lyckats med bedriften att ro i land hela kostnaden för multisportarenan, den nya
mötesplatsen i byn. Bygglovet är klart och vi har fått startbesked. Nu blir det
verklighet! Vi kommer att bygga om Björkvallen till en aktivitetsanläggning där det
kommer att finnas något för alla. En Mötesplats för hela bygden, året runt.
”Mitt andra hem”
Vi har fått bidrag från följande:
•
•
•
•
•

Arvsfonden
Mittskåne Utveckling
Riksidrottsförbundet
Hörby kommun
Sparbanken Skåne

3 350 000 kr
993 000 kr
700 000 kr
386 500 kr
100 000 kr
5 529 500 kr

Projektgruppen firar Arvsfondens och alla de andras
meddelande om deras bidrag till arenan.

Den 10 november kom Skånskan ut till oss på besök för att göra ett reportage
om vårt projekt det blev en helsida i tidningen, vilket var riktigt roligt.
Unisport som kommer att leverera anläggningen säger; ”Det kommer att bli
Skånes största och bästa multisportarena, kanske till och med Sveriges största,
utifrån befolkningsmängden” Vi är helt klart överens med deras syn, det kommer
att bli unikt som bara Önneköp kan ”leverera”
Skall det hända någonstans i Sverige, så är det i Önneköp det händer!
Nu går vi in i nästa fas ”Bygget”, planera markarbete, riva det gamla, bygga nytt.
Samtidigt som vi även börjar planera driftsättning, aktivitetsledare, underhåll,
bokningssytem och allt annat som hör till.
Finns det kunskap och intressen i byn som vill engagera sig så hör av er till
föreningen, se nedan.
Vi kommer att ha ett antal grupper med träning och aktiviteter så vi behöver
ledare och engagerade personer som vill vara med och driva den bästa
multisportarenan i Skåne, har ni engagemanget men saknar kunskap så löser vi
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det, allt går att lära om man vill. Ung som gammal är välkommen att höra av sig.
Vi behöver stötta upp med flera/nya ledare och volontärer till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotboll:Barn och ungdomledare/tränare, kiosk, bollkallar
Padel:Tränare till barn och ungdom samt vuxna, personer för tillsyn och
skötsel
Gym: Tränare till barn och ungdom samt vuxna, personer för tillsyn och
skötsel
Motorikbanan och Multisportarenan: Engagerade ledare för olika
verksamheter samt tillsyn och skötsel
Kanske finns det någon som kan tänka sig att bli ”hustomte” och se över
området och hålla det rent och fint och vara ”Ambassadör” för anläggningen
Innebandy: Barntränare, ungdomstränare, innebandyambassadörer
Jogging/löpträningsledare Ambassadörer
Yogaledare,
Barnverksamhet i klubbhuset
Ambassadörer som engagerar andra att komma till ”Mötesplatsen” eller ”Mitt
andra hem” dvs. Björkvallen

Vill du vara med och driva och engagera framtiden så hör av dig till föreningen
Mail: onnekopsif@gmail.com
sms: 0703 – 65 48 48

