Propositon ang Ombyggnad och byte av
tjockmattor.
Bakgrund
Den delen av väggen som kallas Grottan har inte kunnat brukas under lång tid på grund av
att mattan är undermålig på flera ställen och säkerheten därmed äventyrats. Styrelsen har
gjort försök att temporärt förbättra den, men mattan försämras hela tiden och flera tillbud har
skett. I somras tog vi därför beslut om att stänga grottan för klättring tills mattan var
åtgärdad. Då det är svårt att hitta bra och prisvärda leverantörer av bouldermattor i Sverige
så ansåg vi det bättre att göra en större beställning från någon européeisk tillverkare i
samband med att andra mattor byts, vilket börjar behövas på flera ställen.
Parallelt med detta har en diskussion om grottans utformning och möjliga förbättringar skett,
vilket gör att vi kan se möjligheten att samköra de två projekten.
Förslag från medlemmar
Två förslag har hittils framkommit angående en ombyggnad av grottan, vilket diskuterats
inom klubben under året. Det ena är från Innegruppen och är ett skissförslag (koncept),
innehållande flera delar. En del behandlar grottans utformning, en annan föreslår en ny
repvägg där trappan till gymmet går idag. Det är ett sammanvägt förslag av olika idéer som
kläckts av medlemmar. Detta förslag är fortfarande öppet för diskussion, och kommer därför
inte upp till beslut på detaljnivå, utan ligger till grund för denna proposition och kommer
fortsätta utvecklas i en levande diskussion mellan de som engagerar sig i ombyggnationen.
Det andra är ett mer preciserat förslag från Linus K och Hampus N som också behandlar
grottans ombyggnad, och som ligger uppe som en motion. Den innehåller förutom ett eget
förslag på utformningen av grottan, ett förslag på att bygga om det stora taket (På vägg 9),
och ersätta det med samma lutning som övriga väggen.
På förekommen anledning måste mattan i grottan bytas innan klättringen där kan
återupptas. Därför anser styrelsen att det är lämpligt att sammanslå det med en ev.
ombyggnation, så att tiden vi behöver hålla stängt kan minimeras. En ombyggnation är
fördelaktig om grottan kan bli mer användbar och vi ökar klättermöjligheterna för så många
medlemmar som möjligt.
Styrelsen föreslår därför att:
Vi lägger om bouldermattan i hela Del 1 och Grottan (inte Nya delen) för att förbättra
falldämpningen och öka säkerheten.
Vi bygger om grottan, trappan och en ev repvägg till en maxkostnad av 400 k vilket finns
medräknat i budgetpropositionen.
Att detta görs under en sammanhängande period i sommar då klubben hålls stängd för all
offentlig verksamhet.

Att nästkommande styreles tillsätter en dedikerad ombyggnadsgrupp som utformar
detaljförslaget med hela klubben i åtanke. Styrelsen ska även löpande hållas informerad.

