2018-08-13
Till Nackas hockeyföreningar

Hej, här kommer moderaternas svar på era angelägna frågor!
Fråga 1
Hur ställer sig ert parti till att det ska byggas 2 nya ishallar inklusive sidoytor på
Sickalön?
Det driver M!
Kommentar: Vi ska ersätta det föråldrade istältet och ishallen med två moderna nya
ishallar.
Fråga 2
Hur kommer ert parti verka för att säkerställa att nya hallar byggs på Sicklaön innan
gamla hallarna rivs?
Det driver M!
Kommentar: Det var ett moderat initiativ som gjorde att vi i december 2017 beslutade
det ska finnas ersättningsyta alt nya hallar på plats innan dagens anläggningar rivs. Det
är viktigt att det finns kontinuitet i verksamheten.
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?
Nja.
Kommentar: Det är en spännande idé, men inget liknande har tidigare genomförts i
Sverige och det bedöms som lite av ett högriskprojekt, både ekonomiskt och tekniskt. Nu
måste man arbeta snabbt med att få fram nya ishallar och därför är lösningen med två
ishallar bredvid varandra den lösning som vi förordar.
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)

Intressant att titta närmare på!
Kommentar: vi är inte låsta till exakt var olika typer av anläggningar eller bostäder och
kontor placeras på Järlahöjden. Det viktiga är att det blir en bra slutlösning, men också
att genomförandet samlat blir så enkelt och praktiskt som möjligt. Verksamheter, både
de olika idrotterna och skolan, måste fungera parallellt under tiden. Kommunens
tjänstemän analyserar de förutsättningarna närmare nu och vi är öppna för
konstruktiva idéer från olika håll.
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 driver M!
Kommentar: Se fråga 2.
Fråga 6
Hur viktigt är det för ert parti att nya ishallar på Sicklaön byggs innan de gamla rivs?
Viktigt för M!
Kommentar: Det viktigaste är att ersättningsytor alternativt nya hallar finns på plats
innan gammalt rivs. Se fråga 2.
Fråga 7
Hur viktigt är det för ert parti att ishockey fortlever som idrott i alla kommundelar av
Nacka?
Viktigt för M!
Kommentar: Därför ska det finnas möjlighet till is-sporter i alla kommundelar.
Glädjande är därför att Nacka har ett aktivt och livskraftigt hockeyliv med god tillgång
till ishallar. I Nacka går det drygt 3 200 st 7-20 åringar per anläggning medan
nyckeltalen i Stockholmsregionen är 7 000 – 9 000 st, visar jämförelsesiffror som
fritidsdirektörerna i länet har tagit fram.
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 för M!

Kommentar: Det är omöjligt att ge ”allt till alla”. Politik handlar i grund och botten alltid
om prioriteringar, ex 15 ishallar – inga fotbollsplaner, 10 simhallar – inga bollhallar etc.
Nu har vi i Nacka inte behövt ställas inför de ovan orealistiska valen då vi har ett brett
och attraktivt idrottsutbud där kommunens föreningar erbjuder barn/unga många
möjligheter att prova på idrott, fastna för en idrott och sedan utvecklas som individ och
människa. Is-idrotter har förutsättningar att idag erbjuda verksamhet för barn/unga i
HELA Nacka. Något som också förstärkts de senaste åren med tex ishall i Saltsjöbaden
och nu med isolering av isladan i Björknäs.
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 för M!
Kommentar: Se fråga 8.
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?
Ganska viktigt för M!
Kommentar: Moderaternas prioritering är att ha bra villkor för barn och ungdomar och
satsa på breddidrotten framför elit. Kommunerna i Stockholmsregionen behöver
samverka för att man ska kunna nå elitnivå, det utrymmet kan inte finnas för alla
idrotter i alla kommuner, inte heller i Nacka. Vi skall på bästa möjliga sätt stödja de
ungdomar som har talang, vilja och förutsättningar och som vill satsa på sin idrott. Detta
gör vi t ex genom vår samverkan med SportCampus.
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