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Den 21:a september 2019 invigdes ombyggnaden av Lågehallarna i Hörby. En 

härlig och fin handbollshall. Men då den i första hand är avsedd för Hörbys 

skolors gymnastikundervisning och för Hörbys idrottsliv, samt bekostats av 

Hörby kommun, bör den i första hand vara en hall för många olika idrotter på 

bästa sätt, på en gemensam bas. För multihallar, som det här bör vara en, så 

har Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram en handbok för idrottshallar 

som heter ”Måttboken”. I den framgår hur multihallar bör anläggas för att alla 

idrotter ska få likvärdig status. De olika sätt som de olika idrotterna bäst 

samverkar på så att det som inte är viktigt för någon idrott löses på sådant sätt 

att det inte strider emot något som är viktigt för någon annan idrott.  

Ett exempel på gemensam lösning är hur idrottsbelysningen utföres. Idrotter 

med bollarna i närheten av golvet, såsom innebandy, kräver en jämn belysning 

av golvet. Idrotter med bollar högt uppe i luften såsom badminton, kräver en 

belysning som inte bländar utövaren. Detta finns föreskrivet i Måttboken. I 

Lågehall Arena A2 saknas lämplig belysning för badminton. Befintlig belysning 

är placerad ovanför de olika badmintonbanorna på ett bländande sätt. Ett 

enkelt försök att åtgärda bländningen har gjorts genom att släcka all belysning 

över badmintonbanorna. Tyvärr medförde detta att belysningen vid banorna 

blev för dålig. Antingen så kan befintlig armatur flyttas så att den hamnar 

utanför eller mellan badmintonbanorna, eller så kan ny separat armatur, på var 

sida om badmintonbanorna sättas upp. Kanske någon annan korrekt lösning 

finns. Att tillse att även badminton har en tillfredställande belysning i 

Lågehallens kommande 50 år, ser jag som nödvändigt.  

Nästa exempel på hur gemensam lösning ska utföras är linjemålningen. Här är 

steg ett, att placera de olika idrotternas banor på ett sådant sätt att parallella 

linjer inte täcker varandra. När en gul 50 millimeter bred linje målas uppepå en 

40 millimeter bred svart linje är det några som missat något. Här behöver 

banor flyttas så att alla linjer syns i sin fulla bredd de kommande 50 åren. 

Naturligtvis ska belysning och banplacering synkroniseras. 

Ytterligare exempel på hur en gemensam lösning ska se ut är golvets 

utformning. Kontrast mellan golv och linjer ska, enligt Måttboken, utformas på 

ett sådant sätt att linjerna tydligt framgår. En svart linje syns tydligt på ett ljust 

golv. Men när en svart linje försvinner in i ett mörkt golv så syns inte en svart 

linje längre. För en handbollsmatch över hela Lågehall Arena A så kan det 

kanske vara något häftigt, men inte något som helst krav eller behov av att 

mörklägga målgården. Däremot så ger de mörklagda målgårdarna betydande 
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problem för badmintonspelare. Att från andra sidan nätet på tio meters håll 

bedöma var en svart linje på ett mörkt golv befinner sig är mycket svårt, och 

hör inte till sporten.  

Måttboken föreskriver även att idrottsgolv ska vara matta med en glans 

understigande 20%. Detta för att det inte ska finnas reflexer från takbelysning 

eller andra ljuskällor, som kan var störande, i golvet. Måttboken ger inget 

undantag för linjer. Även linjer ska således vara matta utan glans. 

När linjerna målas så ska de målas i en föreskriven ordning.  

Att slutbesiktiga det gjorda arbetet så att det uppfyller kraven som finns i 

Måttboken är en naturlig åtgärd. Om en linjebredd ska tollereras att vara 

mellan 39 och 41 millimeter ska en linjebredd på 46 millimeter inte godkännas. 

 

Lågehallen Arena A2 har förhoppningsvis femtio års framtid som Hörbys första 

idrottshall. Därför är en investering i att få en idrottshall som är avsedd för 

ALLA idrotter väl använda pengar. Det är skolans uppgift att tillse att eleverna 

får korrekt uppfattning om de olika idrotterna. Att elever avstår från vissa 

idrotter på grund av att lokalen inte uppfyller grundläggande egenskaper är 

något som med bestämdhet bör undvikas.  

Det är också trist att behöva tala om Lågehallens nackdelar för badminton, när 

någon badmintonspelare i Hörby funderar på att ha badmintonarrangemang i 

Lågehallen.  

Medborgarförslaget är således att Hörby kommun tillskjuter medel så att 

Lågehallen de kommande 50 åren har sådan inredning som en idrottshall för en 

skola med allsidig undervisning ska ha.  

Sammanfattning av medborgarförslaget 

1) Belysningen åtgärdas till att passa alla idrotter. 

2) Banor omplaceras så att inga parallella linjer överlappas. 

3) Enhetlig golvfärg över hela hallgolvet. 

4) Ingenting på golvet ska vara blankt. Inte ens linjerna. 

5) Noggrann besiktning så att allt är OK 
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Bilder som visar att det finns: 

Bländande belysning över badmintonbana. 

Svarta linjer på mörkt golv. Dålig kontrast. 

Gula linjer (50mm) som döljer svart mittlinje och sidolinje (40mm). 

För hög glans i linjerna. 

Linjer målade i fel ordning. 

 

Janne Lindholm 

Referenser: 

Måttboken, utgiven av Sveriges kommuner och regioner. 


