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Vad har hänt på Högalids IP?
Kävlinge GIF (KGIF) har full förståelse för Harrie FFs (HFF) frustration att vara utan klubblokal på
Högalids IP, vi är dock mycket förvånade över dagens utspel i media. KGIF hade ett officiellt möte
med kommunen den 5 februari där vi var tydliga att låta HFF få tillgång till vår klubbstuga, helt utan
förbehåll. Den direkta anledningen var att HFF kommit in med en officiell begäran till kommunen att
få tillgång till vår klubblokal. Ett möte mellan kommunen, Harrie FF och Kävlinge GIF blev bestämt
till den 14 februari där beläggningstider och kostnader skulle diskuteras. Till vår förvåning tackade
Harrie FF nej till erbjudandet dagen före det utsatta mötet. Varför gjorde man en begäran för att
sedan tacka nej?
HFF, före detta Harrie-Kävlinge FF, hade full tillgång till båda våra lokaler kostnadsfritt från KGIFs
vidkommande, från oktober 2009 till mars 2012 efter det att KGIF sagt upp avtalet gällande
provperioden med Harrie-Kävlinge FF. Efter ett möte i mars månad 2012 där det mesta gick snett,
där båda parter var lika goda kålsupare, blev det inte bättre än att HFF lämnade KGIFs lokaler, vilket
var ett ömsesidigt ställningstagande. Redan under förra sommaren, dvs. ca 3 månader senare, fick
både kommunen och HFF en tydlig signal att KGIF var villiga att återuppta diskussionen om HFFs
vara eller inte vara i klubblokalen på Högalids IP.
HFF är idag en större förening än KGIF både vad det gäller medlemmar och lag, vilket är fullt
naturligt i rådande situation. Trots att vi är mindre i nuläget och att vi startade upp verksamheten igen
under fjolåret hade vi ändå 130 st medlemmar. Vi är fast beslutna att återta tätpositionen i Kävlinge
tätort, när det sker får framtiden utvisa, men det kommer att ske förr eller senare. Få vet sanningen i
kommunen vad som egentligen hänt och vad som inte hänt under de senare åren, vad som har sagts
och inte sagts, en dag kommer sanningen fram och det kommer inte att vara Kävlinge GIF som
behöver be om ursäkt, det är då säkert. Den som söker sanningen och inte förljugenheten kommer att
hitta den och förstå.
Efter mediautspelet känner vi oss utpekade som den stora boven i dramat på Högalids IP som varit
vår hemvist sedan 1968 då Högalid kom till. Vi är förvånade att en sådan kraft som Sten Barnekow i
HFFs namn hänger ut både sig själv och sin förening på detta sätt. Vetskapen finns att kommunens
tjänstemän ska presentera ett förslag inom den närmsta veckan till kommunens politiker hur
kommunens idrottsanläggningar ska hanteras i framtiden. Anläggningarna har inventerats, en
bedömning har gjorts och förhoppningsvis kommer det fram positiva förslag för allt föreningsliv, och
då även för HFF. En enkät där 1000 personer har medverkat i kommunen har visat på att ett aktivt
föreningsliv tillhör ett av de viktigaste områdena i framtiden. Kommunens politiker kan knappast
förbise vårt kära föreningsliv. Avslutningsvis, en liten självrannsakan hos HFF hade nog inte skadat
och kanske upptäcka varför situationen är som den är.
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