PROJEKTBESKRIVNING

BAKGRUND
Att byggnader kan ha ett stort symboliskt värde är inte ovanligt. Att Björnas Allaktvitetshall har
det stor utom alla tvivel. Arbetet med denna hall har varit ett arbete som i olika omgångar har
pågått i närmare 20 år. Vi har varit nära några gånger att komma till skott sas, men av olika
anledningar har projektet strandat. Framförallt har det varit ekonomin som satt käppar i hjulen.
Allaktivitetshallen har för Björnaborna blivit en viktig symbol för framtiden, tron på framtiden.
I ett mindre samhälle som Björna är framtidstron viktig. Som alla andra orter på landsbygden
lider Björna av nedragningar av social service, nedläggningshot mot skola och utflyttning. Att
hitta olika vägar att bryta den trenden är helt avgörande och där vill vi som idrottsförening bidra
på det sätt vi kan bäst. Idrottsföreningen, Björna IF, är en central, stark och viktig del i vårt
samhälle. Som idrottsförening har vi frågat oss själva, vad kan vi göra för att motverka hoten
och bryta trenden?
Vi tror att en viktig del när det gäller val av boendeplats för framförallt familjer är skola och
fritidsaktiviteter. Att barnen har en bra skola och en fritid med möjligheter till meningsfulla
fritidsaktiviteter. Där kan vi som idrottsförening göra vår insats och det är där allaktivitetshallen
kommer in.
Idag har Björna IF ytterst begränsade möjligheter att bedriva verksamhet vintertid. Den lilla
gymnastiksalen som finns (20x10 m) är för liten. Vi försökte under en period bedriva innebandy,
men att träna på 1/4 så stor plan som matcher spelas på funkar inte. Att köra fotbollsträning
med ett lag på 16-20 spelare går, men vi blir ju såklart ytterst begränsade i vad vi kan göra. De
verksamheter som idrottsföreningen bedriver vintertid är i dagsläget skidor och simning. När
det gäller lagsporter kan vi inte erbjuda vettiga alternativ. För dom som vill hålla på med ex.
innebandy så måste dom söka sig till annan ort, närmaste klubb är nästan 4 mil bort.
Så nu när vi är i ett läge att kunna förverkliga allaktivitetshallen och aktivitetscentret så är det
den stora snackisen i samhället. Barn, ungdomar och vuxna drömmer redan om de möjligheter
som det kommer att innebära, tro och hopp om ljusare framtid. Dessutom är detta projekt
något som i hög grad gynnar hela bygden, våra grannar i Långviksmon, Trehörningsjö och
Gideå, både vad gäller skola och fritidsaktiviteter. Det är troligt att med allaktvitetshallen på plats
så säkerställer vi skolans framtid.

PROJEKTET
Björna aktivitetscenter är precis vad namnet antyder, ett center för aktiviteter. Att bygga ihop
vår allaktivitetshall med vår befintliga simhall och skapa en naturlig samlingspunkt för barn,
ungdomar och vuxna. Simhallen med en ny allaktivitetshall med gym, sal för gruppträning och
café kommer att bli en uppskattad och naturlig mötesplats i Björna.
Framtiden - våra barn och ungdomar
Allaktivitetshallen och aktivitetscentret är vår framtid så självklart ska våra barn och ungdomar
få göra sina röster hörda när det gäller framtida aktviteter. Att lyssna på dom och höra vad
dom vill och inte skapa något som vi tror att våra barn och ungdomar vill ha är grunden i detta

KULÖR

projekt. Att skapa lustfyllda aktiviteter som leder till att så många som möjligt lär sig uppskatta
fysisk aktivitet så att det kan bli en naturlig del i deras vardag. Idrott behöver inte innebära
tävlingsverksamhet. Vi kan faktiskt erbjuda träning av många olika idrotter och lek utan att
behöva tävla eller spela i en serie. Att låta barn och ungdomar få prova så mycket de vill, så
länge de vill. Där har föreningen en stor möjlighet att påverka, vi kan styra vår verksamhet så att
barn och ungdomar får testa olika saker, att olika idrotter har olika säsonger och inte krockar så
att vi tvingar dom att välja.
Mötesplatsen
Som vi tidigare beskrev så är ju Björna som samhälle drabbat av utflyttning, nedragning av
service och butiker som måste stänga. Därämed försvinner många naturliga mötesplatser.
Det är här vi tror att aktivitetscentret kan fylla en viktig funktion. Med många olika aktiviteter
på samma ställe med ett café centralt beläget så har centret alla chanser att bli en viktig
samlingspunkt för samhället.
Motion och hälsa
Motion och hälsa är ju viktigt idag. Allt fler är inaktiva och konsekvensen av det drabbar samhället.
Att göra möjlgheten till motion och träning tillgänglig och enkel tror vi är en viktig del att få
människor att motionera mer. Nu har vi ju nära till naturen och skidspår för de som vill komma ut
och motionera. Men vi vill ju också kunna erbjuda annan form träning ex. gym och gruppträning
för exempelvis människor som behöver rehabliteringsträning eller har funktionsnedsättning. Den
möjligheten kommer att finnas med nya allaktivitetshallen, något som inte finns idag.
Integration
Integration har blivit en påtaglig och
viktig del i vårt samhälle. Björna är en av
alla orter som får ta emot ett stort antal
flyktingar, både eget boende i lägenhet
och institutionsboende. Björna IF har
blivit en viktig del i integrationsarbetet
när det gäller att skapa aktiviteter och
mötesplatser. Bland det som efterfrågas
mest är just fysiska aktiveteter och

idag försöker vi efter bästa förmåga hjälpa till med de aktiviteter som efterfrågas. Med
allaktvitetshallen skulle möjligheterna förbättras avsevärt, inte bara till fysiska aktiviteter utan
även den sociala mötesplatsen som centret kan bli. Vi ser ju asylmottagningen som en
möjlighet, för en ort som Björna där hus behöver fyllas och skola som behöver fler elever. Vi ser
möjligheten att försöka få så många som möjligt att vilja slå sig ner i vårt samhälle för att bo och
arbete. Det skulle vara ett välkommet tillskott till vårt samhälle och verkligen främja mångfalden i
vår bygd.
Fotboll i skolan
Fotboll är föreningens största idrott, tillsammans i BLTG (Björna IF, Långviksmons IIF,
Trehörningsjö IF och Gideå IK) har vi ett lyckat samarbete på ungdomssidan. Fotbollen kommer
att ha en central roll även med nya hallen. Föreningen har under en tid tittat på möjligheten att
kunna erbjuda fotboll i skolan. Utan hallen är det svårt eftersom träningsmöjligheter vintertid
är begränsade, nästan obefintliga. Men med hallen får vi möjligheten att kunna erbjuda
våra ungdomar bästa förutsättningarna för fotboll. Fotboll i skolan blir ett viktigt steg att
kunna erbjuda våra ungdomar bästa förutsättningarna för att utvecklas. Målsättning för vårt
ungdomsarbete är just utveckling och utbildning, att lära våra ungdomar spelet fotboll. Detta
ungdomsarbete sker i samarbete med tre andra föreningar i vårt område där vi lyckats lägga
prestige och rivalitet åt sidan och samarbeta för att så många som möjlgit ska få chansen att
spela fotboll och få vara delaktig i ett lag. Om ni önskar så kan vi skicka vår förenings- och
fotbollspolicy om ni vill läsa om hur vi jobbar med våra barn och ungdomar.
Ekonomi
Att driva en allaktivitetshall kostar, även om vi kommer att få driftsbidrag från kommunen
eftersom hallen också blir den nya gymnastikhallen för skolan, så tittar föreningen på andra
möjligheter. Om aktivtetscentret ska drivas som företag eller inte. Hur vi ska kunna generera
intäkter, vi tittar exempelvis på träningsläger, cuper och tävlingar. Redan idag finns det några
simföreningar som lägger träningsläger hos oss eftersom vi har en av två 25 m bassänger
i kommunen. Vi tittar på hur man ska kunna paketera prisvärda paket med kost, logi med
närhet till alla anläggningar; idrottsplatsen med ishockeyplan, gräs- och konstgräsplan ligger ett
stenkast från aktivitetscentret. Gym med spegelsalen erbjuder också möjligheter till inkomster.
Såklart finns det andra alternativ till aktiviteter som vi tittar på exempelvis dans och gymnastik.
Vi kommer att titta på alla alternativ som finns för att skapa attraktiva aktivteter och som kan
genera inkomster.
Att bygga en hall kostar ju också. Vi är beredda att satsa allt på detta; pengar, tid och
engagemang. Men vi hoppas också på ert stöd så att vi äntligen kan förverkliga vår 20 år gamla
dröm!

FRAMTIDEN
Vi tror att genom att ge barn och ungdomar en positiv och givande uppväxt, att erbjuda
delaktighet och givande aktiviteter så ökar chansen att man vill bo kvar eller flytta hem ex. efter
studier eller när man själv bildar familj. För att man själv vill ge sina barn det man själv fick när
man växte upp och förhoppningsvis skapa ett engagemang att vilja bidra och vara en del i nästa
generation så att vi skapar en positiv spiral.
Att skapa aktiviteter och en mötesplats där människor i olika åldrar, olika kön och olika
nationaliteter kan träffas, umgås och göra saker tillsammans skapar den gemytlighet som
vi vill eftersträva, ”den goa bykänslan”. Det är där som vi som idrottsförening och med
aktivitetscentret kan göra en viktig insats. Här är allaktivitetshallen en avgörande faktor och en
viktig symbol. En symbol som säger att vi tror...vi kan...och vi gör!
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