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Information till föreningar i Kalmar kommun – 
Möjlighet att tjäna lite pengar till din förening 
 
Hej! 
 
Under nästa säsong spelar KFUM Kalmar Saints herrlag i högsta Basketligan, 
SBL. För att de ska få spela i Sporthallens A-hall/AKEA Arena, har vi i kom-
munen köpt in ett mobilt trägolv att lägga i hallen till matcherna.  
Föreningen kommer att spela cirka 15 - 16 hemmamatcher under säsongen och 
matcherna kommer med något enstaka undantag att börja kl. 19.04 tisdagar el-
ler fredagar. Vi vill därför erbjuda 3 st föreningar som är verksamma i Kalmar 
Kommun att tjäna lite pengar och hjälpa oss att lägga in golvet innan matchen 
och att ta ut golvet efter matchen. Eventuellt kan det också bli aktuellt att en-
bart ta bort golvet efter matcherna. Läggningen av basketgolvet måste starta 
senast kl. 15.00 och upptagningen startar direkt efter matchens slut, cirka kl. 
20.45. 
 
Att lägga in golvet tar cirka 2 timmar för 8 - 10 personer (minst 8 behöver det 
vara från föreningen) och att ta ut det efter matchen tar cirka 1,5 – 2 timmar 
för minst 8 personer. Då varje sektion väger 18 kg, behöver de som hjälper till 
vara vuxna eller åtminstone äldre ungdomar samt klara att lyfta och bära. Vi 
kommer att ha vaktmästare som arbetsleder arbetet så klart. För denna insats 
kommer vi att kunna ersätta föreningarna med ett bidrag per tillfälle och med 
125 kr per timme och person som utgångspunkt. 
 
Hoppas ni är intresserade av att tjäna en slant! Vår förhoppning är att det ska 
vara 3 föreningar som kör var fjärde gång. På det sättet kan vi stötta mer än en 
förening. Men får vi inte tag i tre föreningar kan vi tänka oss att en eller två 
föreningar får uppdraget.  
 
Genomgång kommer att ske i augusti för 2 medlemmar i respektive förening. 
Vi kommer också att gå igenom vilka datum som respektive förening i så fall 
ansvarar för och hjälpa till med under säsongen 2022 – 2023. 
 
Är ni intresserade och vill veta mer, eller direkt anmäla ert intresse, kon-
takta då: 
 
Per-Ola Johansson, Verksamhetschef idrott, bad och föreningsliv 
Epost: per-ola.johansson@kalmar.se eller via Tel: 076 – 136 00 75 
 
OBS: Efter utskick av detta informationsbrev är det i så fall de första tre före-
ningarna som hör av sig, som får chansen att samverka med oss. Senast måste 
vi ha er intresseanmälan den 20 juli 2022 
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