
 

Arlövs Boll- och Idrottsförening, ABI, vill ha era synpunkter/Åsikter inför kommande val 

Till politikerna i Burlövs kommun - Konstgräsplan på Kronetorpsvallen 

Frågan angående konstgräsplan på Kronetorpsvallen har under de senaste 14 åren varit upp 
till diskussion ett flertal gången, men kommunen har gett samma svar varje gång, att detta 
inte är aktuellt eftersom det kommer byggas en ny modern idrottsplats som ersättning för 
nuvarande Kronetorpsvallen. 

Vi kan inte i ytterligare ett- sex år, låta våra ca 280 ungdomar mellan 5–16 år, träna på en 
stenhård grusplan som inte sköts som den ska av kommunen under vinterhalvåret. Det är en 
mycket hög skaderisk för våra barn och ungdomar att spela på den grusplanen. 

Nu har frågan på nytt aktualiserats då politikerna nu beslutat att nuvarande lokaler som 
Arlövs BI disponerar kommer att rivas vintern 2022 och ersättas med tillfälliga lokaler i form 
av baracker inom nuvarande område.  Arlövs boll och idrottsförening har av kommunen fått 
besked att detta provisorium kommer att bestå i mellan 5–6 år. 
 
Nu måste konstgräsfrågan tas upp till diskussion igen! 
 
Om vi skall vänta på att en ny idrottsanläggning ska stå färdig om ca. 5 - 6 år eller ev. 
längre måste kommunen starkt överväga att anlägga en konstgräsplan på nuvarande 
grusplan på Kronetorpsvallen. 
 
Det är många ungdomar som får ta konsekvenserna av politikernas beslut. ABI starka sida är 
att vi har en stor mångfald av olika nationaliteter, (mellan 20–25), som både förenar och 
stärker de socioekonomiska aspekterna i kommunen. I vår förening är alla välkomna och kan 
på ett tryggt sätt träna fotboll i Arlövs BI. Här blir alla en del av något större eftersom 
fotbollen talar samma språk världen över. En bra sluss för våra ungdomar och deras 
föräldrar att på ett enklare sätt komma in i det svenska samhället. Politikernas beslut riskerar 
att få negativa konsekvenser i samhället då barn- och ungdomar i Arlöv inte ges samma 
förutsättningar för träning och social samvaro som barn och ungdomar som bor i Åkarp får. 
Barnen och ungdomarna kan inte själva ta sig från Arlöv till Åkarp för att träna där, det är för 
långt från deras närområde och alla har inte föräldrar som kan köra dem. Dessutom har 
Åkarp IF själv väldigt svårt att få ihop sina tider då de växt rejält. Dessutom har MFF sin 
akademiträning på Vårboskolan och får vinterhalvåret slussa ut eleverna med tåg, vilket 
också är en stor kostnad. 

Vid ett möte mellan representanter för Arlövs BI och kommunen där föreningen frågade var i 
Arlöv den nya anläggningen skulle placeras svarade kommunen att ”det finns ju ingen 
mark”. 
Vi är nu mycket oroliga att färdigställandet av en ny idrottsplats kan komma att ta ytterligare 
flera år.    

Den befintliga stenhårda grusplanen är i stort sett perfekt att lägga en konstgräsplan på. 
Dessutom är dagens konstgräsplaner är av den typ att de kan flyttas, det vill säga man kan 
på ett enkelt sätt vid exempelvis en flytt ”rulla ihop” och ta med sig konstgräset. 

Om man tittar på våra kranskommuner så har alla konstgräsplaner och klubblokaler med väl 
tilltagna omklädningsmöjligheter och utrymme för samkväm och möten som föreningslivet 
behöver. 



 

Men i Arlöv är vi nu tyvärr hänvisade till konstgräsplanen i Åkarp, där vår förening inte har 
möjlighet att få vettiga träningstider för våra barn och ungdomar eftersom Åkarps IF har sin 
verksamhet där. De har själv svårt att få träningstider till sina egna lag och de tider som vi i 
ABI får är väldigt få och sent på kvällarna. De tider som Åkarp erbjuder är knappt att 
seniorerna kan ta. 

Vi frågar nu er politiker i Burlövs kommun varför vi i Arlöv inte får någon konstgräsplan!  Är 
våra barn och ungdomar verksamma i Arlövs boll och idrottsförening mindre värda än 
exempelvis de i Åkarp? 
Många av dessa ungdomar har förmodligen ett stort behov av att få ingå i den gemenskap 
som föreningen erbjuder i stället för att hänga i centrum. 

Detta går stick i stäv i vad politikerna säger att man satsar på ungdomen i Burlöv men detta 
verkar inte gälla för ungdomarna i Arlöv. 

• Vad kommer ert parti att göra för att det ska finnas en konstgräsplan tillgänglig för ALLA 

barn i Arlöv? 

• Anser ni att barnen i Arlöv har samma tillgänglighet till ett föreningsliv som barnen i Åkarp 

- hur tänker ni påverkar ni detta? 

• I dagsläget finns det endast en konstgräsplan i Åkarp - där alla barnen både från Arlöv & 

Åkarp ska dela, 

• Detta går inte att genomföra rent logistikmässigt. Hur ställer ni er till en konstgräsplan i 

Arlöv?  Befintlig grusplan i Arlöv kan med fördel användas då underlaget är klart samt ljus 

till planen redan finns 


