En ”allaktivitetsanläggning” vid Kransmossen
Göran Nyberg tar emot i det moderna och bara fyra år gamla klubbhuset vid
Kransmossen. Han kallas föreningsadministratör och berättar engagerat om hur
Mariedals IK startade med fotboll på Södervallen. Sedan dess har det hänt mycket
och idag har föreningen något man skulle kunna kalla en ”allaktivitetsanläggning”
med sina omkring 1000 medlemmar.
Kommunen har byggt och äger huset men klubben hyr till subventionerat pris och
driver verksamheten.
- Vi vill ju att man ska kunna vara med i Mariedals IK från vaggan till graven, säger
Göran. Vi ser absolut inte att det bara är i vårt intresse. Här ska finnas verksamhet
även för äldre och finns bara viljan så. Skulle det ikväll komma några som vill starta
en bergsklättrarklubb eller lingonplockarsektion och de är tillräckligt många och de vill
driva det i klubbens namn så får dom göra det.

En mörk kväll i november…
Och det är inget fel på aktiviteten vittnar han om:
- En gång, jag tror det var första november, mörkt och regnigt och precis runt nollan
när jag gick till bilen. Då räknade jag att det var mellan 90 och 100 bilar på den
grusplanen. Det var så många möten och så många som promenerade/sprang på de
upplysta motionsspåren, det var inte så många ungdomar som tränade så sent, men
det var annan verksamhet helt enkelt.
- Vi jobbar gemensamt för att skapa ett bättre område för det goda livet för människor
som bor på Trandared och för andra för det är jättemånga andra som kommer hit
också.

Två heltidsanställda
Fritidsgården som har café gemensamt med andra verksamheter bjuder på bollspel,
klättring, datorer, pysselrum mm. Den driver Mariedal på kommunens uppdrag. Två
heltidsanställda sköter verksamheten:
- Och det är klart att vi skulle önska lite större resurser där, säger Göran. Med 20
procent mer personal skulle vi kunna göra dubbelt så mycket verksamhet. Idag
måste den ena som vi anställt ägna sig helt åt städning och praktiska saker. Den
andra jobbar fem kvällar i veckan.
De här arbetsförhållandena, menar Göran, leder till hög personalomsättning. En tjej
eller kille som varit hemma med nyfött barn kan ju inte gärna komma tillbaka och
jobba fem kvällar i veckan! Men han säger samtidigt:
- Kommunen ställer upp jättebra! Sedan förstår jag att det är om många om budet
och att kommunen inte kan göra allt med en gång.
En förklaring till att föreningen har så många medlemmar är att många går med när
deras barn blir aktiva. När barnen växer upp tycker föräldrarna ofta att man vill vara
kvar för att stötta föreningen med de 200 kr som medlemskapet kostar.
- Det är ju lättare för oss att få hjälp med någonting av våra medlemmar än om vi inte
skulle ha dem, säger Göran.

Motion på recept
Han har inte hunnit sätta sig in så mycket i Överenskommelsen, men han reagerade
när Västra Götalands-regionen och Försäkringskassan gick ut med att man skulle
börja skriva ut motion på recept.
- Då kunde en läkare skriva ut massage eller att patienten skulle gå till ett gym. Då
kunde de få betalt. Men om de skrev ut att man skulle gå till en idrottsförening så
skulle det vara gratis! Det klarar vi inte och det finns inte så många ytterligare som vill
syssla med ideell verksamhet! Vi har tufft att få ledare till våra egna verksamheter
och ska den utvecklas så får man nog vara beredd att betala!
Många invandrare bor på Trandared och Mariedal vill göra en insats för att hjälpa till
med integrationen:
- Fast det får inte bli konstlat. Det bästa är ju om de t.ex. kan spela fotboll på samma
nivå som våra lag är. Det är ju den bästa integrationen för ingen behöver säga att det
handlar om det utan vi har helt enkelt ett gemensamt intresse. De är bara med för att
de gillar fotboll precis som alla andra.
Och så berättar han om en kvinna som ringde och hade två ensamkommande
ungdomar boende hos sig. Hon ville de skulle komma och provspela. Men de visade
sig inte vara på samma nivå.
- Då ringde jag runt till andra klubbar och fick tag på Kronäng och kunde koppla ihop
dem så att de började spela där istället.
Så samarbete finns mellan idrottsklubbar även om Göran håller fast vid sin slogan:
- Mariedal ska vara en klubb för alla, alltid!
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