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Regionstyrelsen har haft sammanträde
I dag, den 23 november, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade bland
annat strategi för långsiktigt hållbart serviceutbud och koncept för servicepunkter,
bidragsöversyn kultur och fritid, verksamhetsstöd till kulturföreningar 2023, inrättande av
friluftsråd, åtgärder för att mildra höga kostnader i samhället, markgenomförandeavtal
Romapaketet, reviderad mat- och måltidspolicy, verksamhetsanpassning Rävhagen.
Detta pressmeddelande nämner några av sammanträdets 44 ärenden.
Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/116309

Ärende 4 - Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030 - koncept för
servicepunkter
Regionstyrelsens beslut
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Region
Gotlands arbete med servicepunkter som beskriver vilken organisation, ägarskap
och resurser som behövs framöver för att bedriva arbete med servicepunkter inom
Region Gotland. Planen ska också beskriva målsättningarna med
servicepunktsarbetet på längre sikt. Planen ska presenteras på budgetberedningen
våren 2023.
 Låta testet med servicepunkt på Hemse fortsätta fram till den långsiktiga planen
presenteras på budgetberedningen.
Sammanfattning
Regionfullmäktige antog under 2018 servicestrategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud
på Gotland 2019-2030”. Ett konkret sätt att förverkliga strategin är att utveckla ett koncept
med servicepunkter.
Med start under våren 2022 genomfördes ett test på servicepunkt på Hemse i kommunhuset. Syftet har varit att tillgängliggöra Region Gotlands offentliga service på den södra
delen av ön och arbetet har utgått från den kartläggning som Stärkta Bibliotek genomförde
på Hemse innan testets uppstart. Den redovisar vad de som använder Hemse som sin
primära serviceort vill ha ut av en servicepunkt.
Testet, som pågick mellan april och september 2022, ställde iordning digitalt bokningsbara
arbets- och mötesrum till Region Gotlands personal i kommunhuset på Hemse. Rummen
har nyttjats både som temporära arbetsplatser likväl som för möten med invånare.
Verksamheter från flera olika förvaltningar har nyttjat rummen. Det organiserades också en
demokratipunkt, uppdaterade informationen i huset och samverkades med enheten för
beredskap- och säkerhetsskydd i syfte att tillgängliggöra huset även för deras behov.
Testperioden har mottagit mycket positiv feedback. Samtidigt som testperioden har
upplevts som kort, så har testet på Hemse visat att det finns behov av servicepunkter på
Gotland och att det finns stora utvecklingsmöjligheter för både en permanentad
servicepunkt på Hemse, likväl som på andra platser på Gotland. Testet visar också på
behoven för Region Gotland att ha en långsiktig och konkret plan för hur, när och var
servicepunkter ska tillgängliggöras över ön under kommande år.
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Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Vi vill ta fram en långsiktig plan för att

utveckla servicepunkter över ön. Det var en del av serviceutbudsstrategin och nu är jag glad
att vi kan ta nästa steg! Målet är att fler gotlänningar ska få lättare att möta oss i Region
Gotland då våra verksamheter finns närmare.
Ärende 9 - Bidragsöversyn kultur och fritid
Regionstyrelsen beslut
 Förslag till remissupplaga av ”Regler för stöd på kultur- och fritidsområdet”
godkänns.
 Utlysa möjlighet för aktörer på kulturområdet, politiska partier och allmänheten att
under perioden 2022-11-24 till 2022-12-15 inkomma med remissvar.
Sammanfattning
Region Gotlands stödgivning på kulturområdet har halkat efter övriga Sverige, särskilt
gällande den kommunala finansieringen. Gotland saknar också regionala medel utanför
kultursamverkansmodellen, vilket bland annat har hindrat stödgivning till fria professionella
kulturskapare samt till regionala projekt och produktionsstöd. En ytterligare aspekt är att
indexreglering av stödbeloppen har saknats, vilket inneburit en reell minskning för varje år.
Tidigare politiska beslut gällande nedskärningar av personal och stödbudget har påverkat
kulturutbudet för medborgarna negativt och begränsat möjligheterna till utveckling, såväl på
regional nivå som för områdets aktörer.
I samband med pandemin blev det akut tydligt att Region Gotlands nuvarande stöd till
kulturen inte motsvarar de behov som funnits under en längre tid, samt att nuvarande
bidragsbestämmelserna behövde uppdateras för att kunna inkludera fler aktörer och
konstområden i stödgivningen.
Bidragsöversynen på kulturens område har resulterat i ett förslag till regler för stöd på
kultur- och fritidsområdet (bilaga 1). Förslaget är baserat på analys av kartläggning samt
dialoger. En fullständig beskrivning av underlag finns i projektrapporten (bilaga 2).
Förslaget innebär att samtliga befintliga stödformer behålls med några förändringar i
formuleringar och kriterier. Bland annat möjliggörs stödgivning till fria professionella
kulturskapare och stöd till samlingslokalhållande föreningar förändras i linje med mål 3.1.4 i
Kulturplan 2021-2024.
Tre nya stöd föreslås:
Projektstöd
För regional kulturutveckling: Metod-, målgrupps- och produktutveckling, innovation,
samverkan och professionalisering (medfinansiering för regionala, nationella och
internationella projekt).
Produktionsstöd
För kulturskapande och kulturproduktion för alla konstarter, i olika delar av
arbetsprocessen från idé till färdigt verk.
Kulturstipendier
För att främja yrkesverksamma konstnärers för yrkesverksamma möjligheter att bedriva,
fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet, främja konstnärlig utveckling och stödja
nyskapande kultur.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Region Gotland ser nu över hela
bidragssystemet för kultur och fritid. Först ut nu stödet till kulturen som behöver
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aktualiseras för att bättre möta kulturområdets behov. Vi har utvärderat det system vi har
och går nu ut med en remissversion av ”Regler för stöd på kultur- och fritidsområdet”. Vi
hoppas många tar del av den och tycker till. Översyn av stöd till idrott kommer följa.
Ärende 12 - Fördelning av verksamhetsstöd till kulturföreningar 2023
Regionstyrelsens beslut:
• Att fördelning av 2023 års verksamhetsstöd till kulturorganisationer sker enligt
framlagt förslag
Sammanfattning
För 2022 togs beslut om en årlig uppräkning med 2 procent till kulturorganisationer.
Här ingår verksamheter som länge erhållit stöd och är viktiga
beståndsdelar av Gotlands kulturliv.
Förslaget till fördelning har arbetats fram av avdelningschef för kultur- och
fritidsavdelningen, enhetschef för kulturenheten, kulturutvecklare i samarbete med
utvecklare på kulturenheten och Gotlands museum.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Medel till kulturföreningar är viktiga för
flera verksamheter som är oerhört viktiga i det gotländska samhället.

Ärende 16 - Inrättande av friluftsråd
Regionstyrelsens beslut:
 Friluftsrådets avsiktsförklaring godkänns.
Sammanfattning
Förvaltningen bedömer att avsiktsförklaringen väl beskriver förväntningar, tillvägagångssätt
och hantering av Friluftsrådet. Utöver det är syfte och utfall tydligt beskrivet. Förvaltning
bedömer att Regionstyrelsen bör godkänna Friluftsrådets avsiktsförklaring.
Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Det är glädjande att vi nu får igång en
samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen för att stärka det gemensamma
arbetet kring friluftsfrågor. Här vill vi tillsammans verka som katalysator för gemensamma
friluftsprojekt och inspirera till upplevelser i Gotlands rika kultur- och naturlandskap.
Ärende 30 - LONA 2023 Ansökan om statligt stöd till Lokala Naturvårdsprojekt
Regionstyrelsens beslut


Informationen togs emot

Sammanfattning
Till den ansökningsperiod för lokala naturvårdsprojekt som stänger 2022-12-01 har bara en
komplett ansökan kommit in. Den är från samhällsbyggnadsförvaltningen och gäller ett
mindre belopp, vilket kan beslutas inom gällande delegationsram. Därför föreslås detta bara
bli ett informationsärende till regionstyrelsen.
För närvarande pågår 15 olika LONA-projekt på Gotland, av varierande omfattning och
karaktär. De största är tre avrinningsområdesbaserade våtmarksprojekt med budgetomslutning på 3-4 miljoner kr under fyra års tid, de minsta har kring 40 000 kr i LONA-stöd
och lägger lika mycket som ideell medfinansiering. Sammanlagd budget för de pågående
projekten är drygt 17 miljoner kr och beviljade stöd uppgår till drygt 13 miljoner kr. De
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senast årens stora ansökningar om våtmarksprojekt har gjort att LONA-projekten överstigit ordinarie delegationsramar och därmed kommit att blir regionstyrelsebeslut. Från
årsskiftet och till februari nästa år bör sju projekt komma att slutredovisas till länsstyrelsen
och Naturvårdsverket. För pågående projekt lämnas en verksamhetsrapport till
länsstyrelsen senast första mars varje år.
Projektägare kan vara regionens egna förvaltningar eller externa initiativtagare från ideella
föreningar samt andra icke vinstdrivande organisationer.
Ansökningarna till LONA hanteras via Naturvårdsverkets särskilda webbplats
https://lona.naturvardsverket.se/, där finns aktuella ansökningar samt redovisningar av
pågående och genomförda projekt publikt tillgängliga.
Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Region Gotland ska gå före i klimat- och
miljöarbetet. Här har vi ett viktigt projekt i det arbetet där Region Gotlands regionekolog
ska inventera hela Region Gotlands markinnehav för att se om vi har våtmarker för
naturvårdsinsatser. Att återställa f.d. våtmarker är viktigt för att bromsa avgången av
koldioxid men också andra insatser finns som är positiva för miljön.
Ärende 36 - Åtgärder med anledning av höga kostnadsökningar i samhället
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige


Tilläggsanslag enligt nedan beviljas till regionstyrelsen

Insats

Budget, kr

Medarbetaruppskattning som omfattar samtliga medarbetare inom Region Gotland ska
genomföras.
Utveckling av kontorsarbetsplatser på Visborg.

3 000 000
4 300 000

Näringsliv och civilsamhälle
Verksamhetsbidrag från regionstyrelsens näringslivs-anslag beviljas till Gotlands Filmfond
samt Science Park Gotland
Tillfälligt bidrag för LUP (Lokala utvecklingsprogram) -lokala aktörer
Tillfälligt bidrag för landsbygdsutveckling via Gubis
Tillfälligt verksamhetsstöd med anledning av omhändertagande av flyktingar från Ukraina

6 000 000
3 000 000
1 500 000
300 000

Kultur
Särskilda uppdrag/projektstöd till kulturskapare
Tillfälliga verksamhetsstöd beviljas till kulturorganisationer
Extra verksamhetsbidrag beviljas till kulturens länsinstitutioner fördelat enligt;
Gotlandsmusiken 300 000 kronor, Länsteatern 300 000 kronor, Gotlands museum 4 400 000
kronor
Extra verksamhetsbidrag beviljas för medfinansiering av teknisk och digital upprustning av
biografer.
Inköp av konst och konsthantverk till Region Gotlands konstsamling

1 000 000
3 500 000
5 000 000

1 800 000
500 000

Fritid/Idrott
Extra verksamhetsstöd till sociala föreningar
Extra bidrag till RF Sisu Gotland för att möjliggöra för föreningar att söka stöd för
återrekrytering av medlemmar och ledare.
Extra verksamhetsstöd till fritidsbanken
Extra driftstöd till föreningsdrivna anläggningar.
Extra bidrag för ökat resestöd till föreningar

2 000 000
1 000 000
1 000 000

Summa

36 400 000



500 000
2 000 000

Budget för skatteintäkter 2022 revideras och ökas med 128 miljoner kronor.

Sammanfattning
Den höga inflationen tillsammans med brist på vissa varor har medfört ett allmänt ökat
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kostnadsläge som får konsekvenser för såväl näringsliv som civilsamhälle. För att mildra
effekterna föreslås ett antal åtgärder som både syftar till att stödja interna och externa
verksamheter i en akut situation men som också skapar goda förutsättningar framåt.
Genom att skatteintäkter och statsbidrag i år beräknas bli väsentligt högre än när budgeten
beslutades i november 2021 görs bedömningen att det finns utrymme i regionens ekonomi
att bidra till att mildra effekterna av det allmänt höga kostnadsläget. Finansiering av
åtgärderna sker genom det utrymme som skapats av ökade skatteintäkter. Sammanlagt
föreslås tilläggsanslag till regionstyrelsen på 36,4 miljoner kronor.
Under året har regionfullmäktige beviljat även andra tilläggsanslag till Region Gotlands
nämnder. För att i budget finansiera de förslagna åtgärderna samt tidigare givna
tilläggsanslag föreslås att budgeten för skatteintäkter revideras och ökas med 128 miljoner
kronor. Budgeten för skatteintäkter blir då lika stor som det förväntade utfallet enligt
skatteprognosen från oktober 2022.
Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Vi lever i en orolig tid. År med pandemi
utmanade oss och nu har vi krig i Europa, inflation och lågkonjunktur. Vi ser att Region
Gotland behöver fortsätta göra det vi kan för att stärka föreningsliv, idrott, kultur och lokal
utveckling. Vi vet att varje krona nu spelar roll för bärande delar av samhället.
Ärende 37 - Markgenomförandeavtal Romapaketet
Regionstyrelsens beslut:


Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markgenomförandeavtal för fastigheterna
Roma Kloster 1:214, Roma Kloster 2:15 och Björke Annex 1:29 med Romapaketet AB.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 124 att anta Daniel Hallgrens anbud och gav
i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal samt tekniska nämnden i uppdrag att bereda
och verkställa försäljning enligt beslut. Regionfullmäktiges beslut överklagades till
Förvaltningsrätten som sedermera avslog överklagandet 2021-03-26.
Daniel Hallgren har sedan regionfullmäktiges beslut förvärvat ett bolag, Romapaketet AB,
som markanvisningsavtal därefter har tecknats med. Markanvisningsavtalet godkändes av
regionstyrelsen 2021-11-24 § 363.
Markanvisningen och markanvisningsavtalet har varit beroende av att fastighetsbildning
berörande del av Roma Kloster 2:3 kunnat genomföras och beslutas av Lantmäteriet. Beslut
om fastighetsbildning fattades 2022-10-06 och vinner laga kraft 2022-11-04.
Syftet med markgenomförandeavtalet är att säkerställa genomförandet av markanvisningsavtalet och reglera exploatörens respektive Region Gotlands åtaganden och kostnadsansvar.
Markgenomförandeavtalet reglerar i huvudsak följande:




Tidigare tecknat markanvisningsavtal fortsätter att gälla fram tills köpeavtalet är
undertecknat av båda parter samt godkänt av tekniska nämnden inom Region
Gotland. Markgenomförandeavtalet gäller fram till alla åtaganden enligt avtalet är
uppfyllda och bankgarantin återlämnats.
Förvärvet av anvisade områden är villkorade av varandra vilket innebär att förvärv
av områdena kommer regleras i ett gemensamt köpeavtal och kan ej ske var och en
för sig.

Björke Annex 1:29 ska inom tre år efter förvärv bebyggas med byggnad till ett värde som
minst motsvarar värdet av byggrätten, d.v.s. 3 000 000 kronor. Om byggnadsskyldigheten
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inte fullgörs utgår ett vite motsvarande 50 % av byggrättens värde.
o Byggnationen inom Björke Annex 1:29 får endast avse 40 bostadsenheter p.g.a.
begränsningar i VA-kapaciteten för Roma tätort. Regionstyrelsens arbetsutskott
Region Gotland Sammanträdesdatum 2022-11-10 Protokoll Sida 49 (55) Digital
justering För att säkerställa att inte fler än 40 bostadsenheter byggs inom Björke
Annex 1:29 utgår ett vite om 1 000 000 kronor om bygglov beviljas för fler än 40
bostadsenheter inom fem år från att regionstyrelsen beslutat om godkännande av
detta markgenomförandeavtal.
o Exploatören ska lämna säkerhet i form av en bankgaranti för vitesbeloppen. Beslut
om godkännande av köpeavtal, som fattas av tekniska nämnden, sker först när
exploatören till Region Gotland har lämnat en säkerhet om totalt 2 500 000 kronor
exklusive moms. Bankgarantin ska vara en on demand-garanti.
o Region Gotland kan komma att upphandla återköp av badtimmar inom Romabadet
enligt villkor som anges i kriterierna för markanvisningstävlingen (bilaga 3 till
markanvisningsavtalet) för att kunna bedriva simundervisning, men enbart under
förutsättning att byggnaden innehåller en simbassäng som minst har måtten 8
meter x 15 meter och vars djup är 90-170 centimeter med sluttande botten.
o Dag- och dräneringsvatten inom Björke Annex 1:29 ska avledas till och fördröjas
samt renas i hållbar dagvattenanläggning, som exploatören förbinder sig att anlägga
inom kvartersmark på Björke Annex 1:29. Dagvattenanläggningen ska
dimensioneras för 20 mm nederbörd. Vidare avledning från dagvattenanläggningen
sker till det allmänna dagvattennätet genom anslutning till av regionen upprättad
förbindelsepunkt. Anslutning till det allmänna dagvattennätet förutsätter att ovan
nämnd dagvattenanläggning är utförd.
o Markgenomförandeavtalet samt dess rättigheter och skyldigheter får inte utan
Region Gotlands skriftliga medgivande överlåtas av exploatören till annan tredje
part än juridiska personer som ingår i samma koncern som exploatören. En
eventuell överlåtelse måste dock alltid skriftligen meddelas regionen. Romapaketet
AB avser att överlåta fastigheterna Roma Kloster 1:214, Roma Kloster 2:15 och
Björke Annex 1:29 till ett för vardera fastigheten separat bolag som ingår i samma
koncern som exploatören.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Det har tagit tid men nu är vi här. Vi ser

nu fram emot att köparen kan komma vidare i sina planer för utveckling i Roma. I ett annat
ärende idag tog vi del av Romas Lokala Utvecklingsplan. Förhoppningsvis kan dessa delar
nu gå hand i hand och bidra fint till bygden.
Ärende 38 - Reviderad mat- och måltidspolicy
Regionstyrelsens beslut:
 Framarbetad mat- och måltidspolicy godkänns.
Saga Carlgren (V) yrkar på följande beslutspunkter:



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med beskrivning av hur
arbetet med implementering fortgår, med särskilt fokus på samverkan och gränssnitt
mellan ansvariga förvaltningar.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med redovisning av hur
uppföljning av efterlevnad bland utförare i avtalad entreprenaddrift sker

Sammanfattning
2009 antogs mat- och måltidspolicy för Region Gotland. Policyn ska en gång per
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mandatperiod ses över och vid behov revideras. Senaste revideringen skedde år 2015.
2019-2021 genomfördes en översyn av Region Gotlands måltidsverksamhet, del av
effektiviseringsprogrammet, där det visade sig att policyn i sin helhet var bra men allt för
övergripande och ibland svår att omsätta i daglig verksamhet. Implementeringen brister i
delar, efterlevnaden är ojämn och verksamheterna har inte kompletterat med riktlinjer och
rutiner som var tänkt.
Med anledning av ovan föreslogs att en revidering av den befintliga policyn (2015) skulle
arbetas fram. Bedömningen var bland annat att en revidering behövde göras för den
fortsatta utvecklingen av måltidsverksamhet i Region Gotland. Bedömningen var vidare att
utgångspunkten vid revideringen behövde tas i helhetsperspektiv och utifrån kärnverksamhetens behov, att ansvar och roller behövde tydliggöras och att policyn även framåt bör
gälla för såväl interna som externt upphandlade verksamheter.
I december 2021 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
reviderad mat- och måltidspolicy. (2019/958 RS § 396)
För framarbetning av reviderad policy har extern konsult anlitats som projektledare.
I uppdraget framgår att Region Gotlands mat- och måltidspolicy ska vara synkroniserad
med övriga styrande dokument så som den regionala livsmedelsstrategin och den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Policyn ska också vara uppdaterad i förhållande
till omvärlden och utifrån politisk viljeinriktning. Syftet är också att skapa goda
förutsättningar för alla verksamheter att följa policy och bidra till uppsatta mål.
Arbetet med att revidera policyn inleddes med en workshop med gruppledare för
respektive parti samt nämndordförande för respektive berörd förvaltning. Därefter
genomfördes arbete främst i arbetsgrupp bestående av avdelningschef måltid, nutritionist
måltid, folkhälsostrateg, näringslivsstrateg och ekostrateg. Arbetet har kontinuerligt stämts
av med ledningsgrupp måltid och även andra relevanta funktioner. En remissversion
delgavs regionstyrelsens arbetsutskott och denna remitterades till övriga berörda
förvaltningar.
I översynsarbetet 2019-2021 framkom att fokus behöver läggas på genomförande och
uppföljning i implementeringen för att policyn ska få genomslag och ge effekt varför
arbetet med så väl regiongemensamma som förvaltningsspecifika riktlinjer nu pågår.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Nu har vi en ny mat- och måltidspolicy.
Det är bra både för de som äter och viktigt för alla som lagar och serverar mat i våra
verksamheter. Här tar vi steg för att få högre grad av ekologisk mat, säsongsanpassat
utbud och öka användningen av gotländskt och närproducerat i vår mat.

Ärende 39 - Verksamhetsanpassning Rävhagen – flytt av konstgräsplan
Regionstyrelsens beslut:
 Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar
och kostnaderna samt driftskonsekvenser för en flytt av konstgräset från Rävhagen
till Visborg
Sammanfattning
Ärendet att flytta det konstgräset i Rävhagen till Visborg har varit uppe för diskussion och
beslut två gånger tidigare. En första gång till Strategisk plan och budget för 2020-2022.
Detta var innan saneringen av ytan där konstgräsplanen på Rävhagen ligger hade inletts. Då
låg investeringskostnaden på 15 miljoner kronor (mnkr). En andra gång var i början på
2022 som ett enskilt ärende. Då var den uppskattade investeringen på 10 mnkr beroende på
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markkostnader än tidigare uppskattat samt borträknat nybyggnation av omklädningsrum.
Ärendena har inte fått bifall. Vid den senare av dessa var det kopplat till en möjlighet att ge
ridsporten utvecklingspotential på den grusytan som konstgräs har legat på, men då valdes
istället att undersöka om det fanns utrymme på tomterna bakom Wisby ridklubbs
anläggning. Detta bedömes dock ta för lång tid vara för dyrt att gå vidare med. Nu är
utvecklingen hänvisad till grusytan vid konstgräsplanen.
Nu är förutsättningarna för en flytt återigen förändrade. Stora delar av kostnaderna ligger
redan i saneringsprojektet, vilket innebär att tilläggskostnaden är 5 mnkr.
Syftet med en flytt av konstgräset från Rävhagen till Visborg är dels att ge ridsporten, både
Wisby ridklubb som har verksamhet i området men även för hela ridsports-Gotland, en
möjlighet till en verksamhetsanpassad yta som på bästa sätt möter de behov som finns. Det
skulle även utveckla Visborg som det idrott- och rekreationsområde det är utpekat att vara.
I området finns redan ICA Maxi arena, beachvolleyboll, motionsspår, mountainbikespår,
utegym och naturgräsplaner. I planerna framåt finns idrottshall för gymnastik och padel.
En konstgräsplan kommer på rätt sätt utveckla området. Fler människor kommer att vara i
området och ge en tryggare och mer levande känsla.
Det är med den bakgrunden som förvaltningen bedömer att en omlokalisering av
konstgräset bör utredas vidare.

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S): Då förutsättningarna för att sanera och

färdigställa för konstgräsplan på Rävhagen förändrats har vi idag beslutat att utreda
förutsättningar för att istället anlägga den nya konstgräsplanen på Visborg. Tidsmässigt har
vi redan förlorat den här vintersäsongen så nu blickar vi framåt tillsammans med fotbollen.
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