Nackalistan
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: Självklart behövs detta om Nacka planeras växa med 40-45 %.
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: Självklart måste nya hallar byggas först. Vi måste bygga ett hållbart samhäller.
Vi får motionera om att nya hallar byggs i mellantiden eller stödja ett annat parti som
motionerar om detta.
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: Självklart måste företrädare för föreningslivet vara med och kostnaderna ska
utvärderas i jämförelse med andra alternativ.
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: Det måste självklart gå att både prioritera nya ishallar och en ny simhall när
västra sickla ska öka med 100%.
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: Ska man bygga och utveckla ett samhälle måste detta fungera. Vi kommer att
driva detta inom politiken och gärna i samarbete med andra partier som tycker lika.
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: Man ska ha största respekt för vad föreningslivet och idrotten byggt upp och
vad behoven kräver.
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: Ishockey är en del av Nacka själ och många barns och ungdomars
fritidsintresse.
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: Intresset och aktiviteterna finns redan. Framtiden är självklar.
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: På Sicklaön ligger vaggan för ishockey. Där måste vi fortsätta att fortsätta att
satsa.
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

Kommentar: De unga måste kunna få drömma om och satsa elitnivå.

Oviktigt

