Centern
Frågeformulär
Frågorna ska besvaras med ett av de alternativ som anges genom att ringa in valt svar.
Avsaknad av svar kommer vid publicering att ha tolkats som ett negativ svar ur hockeyns
synvinkel. Kommentarer ska vara max 2 rader och gälla ämnet i frågan för att publiceras. Vi
önska svar på följande frågor senast den 14 augusti 2018
Fråga 1
Hur ställer sig ert parti till att det ska byggas 2 nya ishallar inklusive sidoytor på Sickalön?
Det driver vi

Det ligger inte i vårt fokus

Kommentar: Vi ser väldigt positivt till att bygga 2 ishallar.
Fråga 2
Hur kommer ert parti verka för att säkerställa att nya hallar byggs på Sicklaön innan gamla
hallarna rivs?
Det driver vi

Det ligger inte i vårt fokus

Kommentar: Ja, inga hallar eller lokaler ska tas bort innan ersättningshallar färdigställts
antingen inom området eller på annan plats på Sicklaön.
Fråga 3
Hur ställer sig ditt parti till att genomföra en, trovärdig och gemensam med företrädare för
ishockeyn, analys av alternativet att bygga 2 ishallar på höjden på Sicklaön?
Det vill vi

Det ligger inte i vårt fokus

Kommentar: Vi förutsätter att ni som föreningar är delaktiga i projektet. Att bygga på höjden
är en intressant lösning som vi är positiva till.
Fråga 4
Hur ser ditt parti på att prioritera nya ishallar i den västra delen av det nya idrottsområdet
istället för att prioritera simhall i det läget. (Gamla simhallen blir kvar längre än ishallarna
och kan därför väntas med tills den gamla simhallen ska rivas)
Det kommer vi driva

Det ligger inte i vårt fokus

Kommentar: Den frågan har vi inte tagit ställning till i dagsläget. Men bör så klart utredas i
samband med att man tittar på helheten vad gäller olika lokaliseringar inom området.
Fråga 5
Hur ställer sig ditt parti till att kräva av programmet för Järlahöjden att ta ansvar för att
säkerställa att 2 ishallar finns tillgängliga på Sicklaön innan nuvarande ishallar rivs?
Det står vi för
Det ligger inte i vårt fokus

Kommentar: Tjänstemännen har redan idag uppdraget att utreda möjligheter och
förutsättningar för detta.
Fråga 6
Hur viktigt är det för ert parti att nya ishallar på Sicklaön byggs innan de gamla rivs?
Viktigt

Ganska viktigt

Neutralt

Inte så viktigt

Oviktig

Kommentar: Som vi svarat på fråga 2, så anser vi att inga hallar eller ytor ska tas bort innan
nya finns på plats inom området eller på annan plats på Sicklaön.
Fråga 7
Hur viktigt är det för ert parti att ishockey fortlever som idrott i alla kommundelar av Nacka?
Viktigt

Ganska Viktigt

Neutralt

Inte så viktigt

Oviktigt

Kommentar:
Ishockeyn i Nacka är något vi som parti står bakom och vill stötta. Vi vill såklart att goda
möjligheter för träning och spel ska finnas även framöver. Det är också viktigt ur ett
folkhälsoperspektiv då många barn och ungdomar inte rör på sig lika mycket som förr.
Fråga 8
Hur viktigt är det för ert parti att det ges utrymme för alla som vill delta i is-baserad idrott
inom Nacka kommun?
Viktigt

Ganska viktigt

Neutralt

Inte så viktigt

Oviktigt

Kommentar: Alla som vill ska kunna delta.
Fråga 9
Hur viktigt är det för ert parti att det ges utrymme för alla som vill delta i is-baserad idrott på
Sicklaön?
Viktigt

Ganska viktigt

Neutralt

Inte så viktigt

Oviktigt

Kommentar:
Fråga 10
Hur viktigt är det för ert parti att barn och ungdomar som vill ska kunna delta på önskad
nivå, inklusive att kunna utbilda sig till elit-idrottare inom Nacka kommun?
Viktigt

Ganska viktigt

Neutralt

Inte så viktigt

Oviktigt

Kommentar: Vi tycker att det är viktigt att föreningar kan erbjuda både bredd och spets, och
att kommunen ger ett rimligt stöd för detta.

