
Vision Skruv – ett nav  
i sydöstra Sverige för  
idrott,  friskvård och hälsa



Vi vänder oss till er utifrån att vi som förening, 
Skruvs IF, står inför beslut om hur vi ska utveckla och 
utforma vår verksamhet inför framtiden.

Vilka är Skruvs IF?
Vi är en förening som har funnits i mer än 100 år. 
Idag har vi verksamhet inom friidrott, fotboll, tennis, 
gymnastik, styrka och padel, med ett stort geografiskt 
upptagningsområde med aktiva från samtliga av våra 
omtilliggande kommuner. Denna verksamhet bedriver 
vi på vår egen anläggning som ligger vackert i Skruvs 
samhälle. Vi har under de senaste tio åren byggt såväl 
ett modernt gym, en multiarena och en padelbana. Vi 
äger hela anläggningen som förening och vi har en god 
och sund ekonomi utan lån eller skulder.
 Vår ambition är att fortsätta vara en idrottsförening 
som verkar på bredden för såväl unga som gamla i 
den mer traditionella formen, men dessutom erbjuda 
en verksamhet som kan möta dagens och framtidens 
behov inom hälsa, friskvård och träning. 

”Vision Skruv”
Vi ser att Skruvs IF har en stor potential att utveckla 
verksamheten och därigenom öka vår förmåga att 
även på lång sikt bedriva breddidrott. De lokaler som vi 
disponerar idag är stora och innebär möjligheter, men 
mycket av dagens lokalyta är omodern och där har vi 
en låg nyttjandenivå. Vi behöver renovera  alternativt 
bygga nya lokaler, och vi ser möjligheter till att 
 parallellt med breddidrotten även tillföra fler områden 
där vi kan bedriva verksamhet inom friskvård, hälsa 
och fysisk aktivitet.
 Vi tror att en investering inte bara skulle stärka vår 
egen förmåga att möta framtiden som förening, utan 
att vi också kan bidra positivt till Skruvs utveckling 
som samhälle och bostadsort. Vi tror att vi kan bidra 
till en ökad inflyttning men också en bättre service 
inom hälsa, friskvård, fysisk träning och andra områ
den, för såväl invånare som företag och offentlig verk
samhet. Vi tror också att detta kan leda till fler arbets
tillfällen och mer företagande, samt öka möjligheterna 
att återigen få tågen att stanna i Skruv.

Vi behöver din hjälp!
Då områdena för utveckling är många och möjlig
heterna likaså, vänder vi oss till allmänhet och hu
vudmän för företag och organisationer för att få ett 
mer kvalitativt och säkert beslutsunderlag som grund 
för vilka inriktningar vi ska fatta beslut om. Det vore 
 mycket värdefullt för oss om du kan besvara ett antal 
frågor så precist som du kan utifrån er synvinkel och 
i förekommande fall vad din organisation ser för fram
tida behov – självklart utan att ni förbinder er till något. 
 I och med att ett beslut om att eventuellt utöka vår 
verksamhet naturligtvis är förenat med stora investe
ringar för oss, är vi mycket tacksamma för din medver
kan. Dina svar är viktiga för oss, oavsett vad du svarar.

Nästa steg
Efter att vi har sammanställt svaren och gjort en 
fördjupad analys, kommer vi att ta fram ett eller ett par 
mer konkreta förslag till inriktning och fortsatta beslut. 
När detta är framtaget så kommer vi att bjuda in till 
en återkoppling, men även inleda en dialog ifall det är 
så att den inriktningen som vi avser att gå vidare med 
kan innebära att ni är intresserade av att nyttja vår 
verksamhet och anläggning i framtiden.

Ett stort tack på förhand för din medverkan!

Häng med på en spännande  
utvecklingsresa
Skruvs IF sonderar terrängen inför kommande investeringar i vår idrotts
anläggning i Skruv. Vår vision är att utöka verksamheten med  lokaler för till 
exempel  rehabilitering, företagshälsa och konferenser. Genom att svara på en 
enkät hjälper ni oss att fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.
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Mer information
Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er!

Joachim Danielsson (ordf) 076851 53 62 joachim@skruv.net
Leif Rydell 070678 77 72 leif@skruv.net

På skruv.net/skruvs-if kan du läsa mer om Skruvs IF:s verksamhet.

Skruvs Idrottsförening
Gåsamålavägen, 365 94 Skruv

skruv.net/skruvsif
skruvsif@gmail.com

Förstudien har stöd från


