
Till Österåkers kommun


Hej.


Egentligen hatar jag att behöva skriva detta brev/ansökan, då det känns skämmigt. Jag ska lägga 
korten på bordet direkt. Vi behöver ha stöttning. Vi redde ut det första pandemi-året då vi tidigt 
gjorde en alternativ budget som var corona-anpassad. Vi har sedan dess skruvat och vridit på 
ekonomin, men som världen ser ut just nu har vi ändå rätt akuta problem.


Förra året levde vi som alla andra i en förhoppning att den märkliga pandemin nog skulle ge med 
sig. Med facit i hand blev det inte så. Ett andra år utan våra större intäktskällor har tärt hårt på på 
våra besparingar. Vi hade endast en uthyrning av Lötvallen 2021. Bilbingon blev en ren förlustaffär 
då intäkterna var minimala. Vår reklamfolder som vi ger ut sedan trettio år tillbaka, har aldrig varit 
tunnare. Företagen såg helt enkelt om sitt eget hus och ville inte lägga pengar på sponsring. 
Visserligen kunde vi köra parkeringen på Wiraspelen som är en god intäkt för klubben, men 
dessvärre nådde resultatet inte tidigare år. Någon julmarknad blev det heller inte och där tappade 
vi en stor intäkt till. Vi kunde heller inte söka något ersättningsstöd för avbokade evenemang från 
RF 2021, då de inte blev avbokade, utan helt enkelt aldrig var aktuella. 


Vi gjorde ett negativt bokslut med över hundratusen kronor, vilket förstås medför att våra sparade 
medel för akuta situationer i stort har gått åt och inför årsmötet handlade det mesta i föreningen 
tyvärr om ekonomi, mindre om det sportsliga. Världsläget har dessutom totalt omkullkastat vår 
budget för material och underhåll för Lötvallen, Bensin till våra maskiner har ifrån det att vi 
stängde Lötvallen hösten 2021 till nu ökat med nästan 40 procent. Elen har ökat under samma tid 
från 18,28 öre/kwh till ofattbara 73.87 öre/kwh, alltså nästa te gånger så dyr. Priset på gödsel 
nästan tredubblats  och gräsfrö, jord, blåkorn etc har i vissa fall nästan dubblats. Idrottsmateriel 
till själva verksamheten har också ökat i pris, men det är förstås inget kommunen ska hjälpa till 
med. Dock en faktor i den samlade bilden. Vi står inför den absolut största utmaningen jag har 
varit med om under mina tio år som ordförande och vi behöver hjälp.


Vi jobbar förstås på olika lösningar för att öka våra intäkter och förhoppningsvis kan våra 
uthyrningar och övriga evenemang återfå sin normala status, men det kommer ta tid innan vi ser 
resultat av det. För att säkerställa verksamheten i vår då vi oftast har som mest utgifter men minst 
intäkter, ansöker jag härmed om ett extra bidrag för Roslagskulla IF på åttio tusen kronor. 


Jag har full förståelse för om ni inte kan hjälpa oss, då det förstås finns massor av annat att 
prioritera, men vi vill med denna ansökan ge er en bild av det aktuella och akuta läget. Oftast är 
det en härlig känsla att driva sin egen anläggning och verksamheten kopplad till den, men på sikt 
vet jag faktiskt inte om det kommer fungera. Det har skett stora förändringar av faktiska kostnader 
för vårt vackra Lötvallen och att driva anläggningen utifrån de nivåer anläggningsbidraget har idag 
känns direkt ogenomförbart. Vi behöver inom föreningen stärka upp våra egna intäktsmöjligheter, 
vilket jag lovar att vi konstant jobbar på, men det kan över tid bli svårt att driva Lötvallen annat än 
i kommunal regi i det läge vi riskerar att hamna i. Jag vet inte om det ens är juridiskt eller 
avtalsmässigt möjligt, men tanken måste finnas med. Vi är inte där ännu och jag hoppas vi inte 
landar där heller, men som ytterst ansvarig för verksamheten ser jag det tyvärr som en riskfaktor 
att räkna med.


Med hopp om stöd,


Roger Persson

Ordförande 

Roslagskulla IF


