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Ordförande informerar
Hej alla ”väntande” curlingvänner. Som vanligt går dagarna snabbt förbi - ”inte visste jag att detta var
livet” som någon filosofisk person tidigare myntat. Trots avsaknad av curlinghall är klubben aktiv på
många plan. Seriespelet är nu inne i sitt slutskede. Division 2 har precis avslutat sitt slutspel i
Norrköping där lag Astner deltog. Division 4 och division 3 är nu på tur att avsluta sina serier och
sedan är det vårat division 1 lag Pölder som står på tur. De fajtas om första och andra platsen i
serien.
Vi har också ett glatt gäng curlare som åker till Mjölby varje tisdag för träning och spel. Bowlingen på
onsdagar fortgår också några veckor till.
Den stora händelsen är dock att nu börjar färdigställandet av hallen närma sig. Den 23 februari
kommer det att bli en samordnad provning vilket betyder att man testar samtliga tekniska
installationer samtidigt för att se att allt fungerar ihop. Hittills har de olika delarna installerats var för
sig men svaret om kyla, värme, ventilation mm fungerar ihop får vi den 23:e.
Inför detta har nu kylsystemet startats med att Leif och Micke har lagt på vatten under veckan för att
skapa en is så tjock som curlingis inför den 23:e. När man har fått allt att fungera eller hittat de
svagheter som måste rättas till kommer vi att hjälpa till att ta smälta isen. Då får vi svar på hur den
nya vattengropen kommer att fungera och också hur plattan har klarat sig efter en frysning. Isen skall
vara helt smält och plattan torr inför slutbesiktningen av hallen som är bestämd till den 1 mars. Är
det så att de tre besiktningsmännen bedömer att hallen har byggts enligt förfrågningsunderlaget och
följer alla de regler och lagar som finns kommer de att kunna godkänna anläggningen.
Den godkända anläggningen kommer sedan att överlämnas till klubben den 9 mars. Direkt efter det
att hallen har överlämnats till oss kommer Leif och Micke att sätta igång med istillverkningen.
Samtidigt börjar återflytten av inventarier från magasinet till hallen att ske. Möbler ska på plats och
de nyinköpta stenarna ska kylas ner.
Eftersom detta är en tekniskt komplicerad anläggning kommer det att bli utbildningsdagar på kyla,
värme, ventilation, belysning, låssystem, mm. för de som kommer att vara ansvariga för dessa delar.
Finns det någon som är intresserad av dessa uppgifter går det bra att kontakta undertecknad.
Nerkylning, flödning och möblering av isytan kommer att ta minst en vecka. Man kan således räkna
med att vi har curlingis i början på v12 om allt går enligt planerna men tyvärr kan saker hända som
förskjuter starten framåt.

Tyvärr kan inte plattan målas förrän till sommaren. Det kommer därför att bli provisoriska
pappersbon och linjer direkt på en betongfärgad yta. Vi kommer inte heller att ha färdiga bilplatser
utan man kommer att få parkera lite provisoriskt och på Racketcentrums platser. Klubben förhandlar
med Racketcentrum om hur parkeringen skall lösas men det kanske inte är löst förrän vi har våra
platser klara.
Färdigställande av marken runt hallen kommer att ske direkt när det är möjligt att göra markarbeten.
Kommunen kommer att bygga om tillfartsvägen med början den 15 maj och då kan vi inte ta oss till
hallen den ordinarie vägen. Troligtvis har vi inte curling så länge, men vem vet nu när vi själva
bestämmer när vi skall sluta.
Kan också meddela att vi nu har fått en ny adress och det är Mässvägen 8, 554 54 Jönköping.

Vy mot ”home end desks” och läktaren
Vi har nu också fått besked från Scotland om att våra nya curlingstenar för sex banor är klara för
leverans. Vi kommer därför att ta ett lån på Handelsbanken för att kunna betala stenar och frakt.
Stenarna kommer således att finnas tillhands när vi gör klar vår curlingis.
Det händer också saker på ”fastighetsfronten”. Den 27 januari skickade vi en lunta med handlingar till
lantmäteriet för ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav samt om ett transportköp. För att
kunna genomföra ett transportköp har vi bildat ett nytt bolag benämnt Jönköping CC Fastigheter AB .
Tyvärr visade det sig att handläggningstiden på inskrivningsmyndigheten var betydligt längre än
brukligt (nytt datasystem). Enligt det besked jag fått tar det cirka sex veckor från det att ärendet
inkom till myndigheten. Konsekvensen av detta kan bli att vi får ta hallen ”i bruk” något senare än
beräknat men vi curlare är ju ett tåligt släkte och har vi nu väntat en hel säsong ska vi nog klara några
veckor till.
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