
 
 
”Utan våra lokaler kan vi inte bedriva 
någon verksamhet” 

Burlöv 

29 juni 2021 11:30 
Fotbollsklubben Arlövs BI är uppsagda från sina lokaler och känner 
att kommunen äventyrar deras framtid. – Vi är inte en schackklubb 
som tar ett bräde under armen och kan börja någon annanstans, säger 
klubbens ordförande Jolanta Monsert. 
 

• Niklas WihlborgText 
 

 
Annika Berlin Svensson, ledare, och Jolanta Monsert, ordförande, menar 
att Arlövs BI:s behöver få klara besked om framtiden från kommunen. 
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I a-lagets omklädningsrum pumpar musiken som ska få igång spelarna 
inför kvällens match mot Team Sandby i division 6. 

På b-planen tränar tre pojklag i olika åldrar samtidigt som klubbens 
nystartade tjejlag värmer upp. 
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Vid sidan av planen har några föräldrar och syskon intagit den intilliggande 
gräsmattan. Några spelar spontanfotboll medan andra har rullat ut 
picknickfilten. 

– Det är så här det ser ut här en vanlig dag. Detta är inte bara en 
idrottsplats det är också en viktig mötesplats och integrationsplats i Arlöv, 
säger Arlövs BI:s ordförande Jolanta Monsert när hon blickar ut över 
Kronotorpsvallens idrottsplats. 

Hon har varit i klubben i närmare 30 år. Idag är känslorna för 

framtiden kluvna. För samtidigt som hon ser en förening som utvecklas och 

engagerar så tycker hon inte kommunen har med den i framtidsplanerna. 

 
Från och med den siste mars nästa år är ABI:s nyttjanderätt till lokalerna på 
idrottsplatsen uppsagd. De är sammanbyggda med det gamla badet som ska 
rivas för att ge plats åt kommunens utbyggnad av nya stadsdelen 
Kronotorpstaden. 

– Utan våra lokaler kan vi inte bedriva någon verksamhet. Vi behöver de 
omklädningsrum, förråd och kansli som vi har idag och dessutom kommer 
det inte finnas någon belysning eller bevattning till planerna om de river 
byggnaden, säger Jolanta Monsert. 

 
Omklädningsrum, förråd och kansli är idag samlat i en byggnad som är 
sammanbyggd med det gamla badet. 
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Undre en längre tid har man försökt få svar av kommunen för hur de tänker 
att ABI ska driva sin verksamhet utan centrala funktioner på idrottsplatsen. 

– Beskedet vi får är: ”vi ska lösa det”. Men ett muntligt besked av det slaget 
är inte tillräckligt för oss. Vi vill vara en seriös förening och kunna ge ett 
tydligt svar till våra 200 aktiva medlemmar och kunna stå för det, säger 
Jolanta Monsert. 

För att fortsätta kunna ha en bra verksamhet även nästa år hade man 
egentligen redan behövt ha svar. 

Kommunen har stora utbyggnadsplaner de närmaste 20 åren. Ett 
viktigt tillväxtområde är Kronotorpsstaden och det kan göra att hela 
idrottsplatsen så småningom behöver flytta. 

Jolanta Monsert och Annika Berlin Svensson, ledare i klubben, är kritiska 
och tycker att kommunen bara tittar på markpriser och inte ser till andra 
värden. 

– Att många unga har lätt att ta sig hit är väldigt viktigt eftersom många 
inte kan få skjuts av sina föräldrar. Funderar man på att flytta idrottsplatsen 
bör man tänka till en gång extra, menar Annika Berlin Svensson. 

Amelie Gustafsson (M), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden i 
Burlövs kommun, tycker att dialogen med ABI är bra och menar att man 
strävar efter att hitta bästa möjliga lösning för klubben både på lång och 
kort sikt. 

– Min upplevelse är att dialogen går framåt, även om vi inte har en slutlig 
lösning klar. Vår ambition är att de inte ska behöva flytta ut från lokalerna 
innan vi har en bra lösning på plats. 

Vad är en bra lösning? 

– Vårt huvudspår är att ABI ska vara kvar på de planerna som man har så 
länge det går, men att man behöver få till tillfälliga lösningar för 
omklädningsrum och förråd samt vatten och el till planer och belysning på 
kort sikt. 

Kommunens plan är att det gamla badet ska rivas till våren och att marken 
därefter ska saneras och detaljplaneras. 
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