PM – Hockeyns önskemål kring nya ishallar på Sicklaön
Till:
Politiker i Nacka kommun
För kännedom:
Ledande tjänstemän i Nacka kommun
Bakgrund
Hockey har spelats i Nacka i princip sedan sporten introducerades i Sverige. Nacka SK var en
av 7 klubbar som var med och startade den första nationella ishockeyligan i Sverige 1922.
Alla kommundelar i Nacka har idag en klubb med väl utvecklad barn- och
ungdomsverksamhet för både pojkar och flickor. På Sicklaön finns även en på nationell nivå
högt ansedd juniorverksamhet samt ett välrenommerat hockeygymnasium. Senior-hockey
spelas i flera klubbar men i lägre serier och den verksamheten anpassas utifrån intresse och
ekonomiska förutsättningar, utan att ta resurser från barn och ungdomsverksamheten.
Ishockey är stort i Nacka med ett växande antal utövare även om vi inte deltar på nationell
nivå vad gäller seniorhockey.
Förutom ishockey så bedrivs verksamhet med konståkning, team-åkning, kälk-hockey,
skolverksamhet och välbesökta allmänhetens-åkning i Nackas ishallar. Efterfrågan på isytor
är stor och samtliga is-baserade verksamheter växer i efterfrågan med ett under senaste år
kraftigt ökat antal barn.
Istider för dessa verksamheter är begränsade i förhållande till behov och beläggning av
nuvarande anläggningar är mycket hög. Fler tillväxtindikatorer pekar på att efterfrågan
kommer att ökas och att ytterligare isytor kommer att behövas.
Befolkningsökningen i landet kräver att fler bostäder byggs. Nacka kommuns planer bl. a. att
bebygga det nuvarande sportområdet på Järlahöjden med bostäder är ett exempel på detta.
För att genomföra denna förtätning av centrala Nacka har kommunen informerat att
ishallarna på Sicklaön måste rivas och ersättas med nya ishallar på annan plats än där de för
närvarande är placerade.
Vid träffar mellan ishockeyn och styrande politiker under vintern har utlovats två nya ishallar
på Järlahöjden, som del i den nya stad som ska byggas i centrala Nacka. Däremot råder det
osäkerhet om hur vägen dit kommer att se ut och hur is-baserad verksamhet som ishockey
kommer att kunna bedrivas under mellantiden.
Hockeyn vill med detta PM beskriva de förutsättningar som krävs för att kunna fortsätta
bedriva en kvalitativ barn- och ungdomsverksamhet för alla åldrar och ambitionsnivåer. Vårt
mål är att alla som vill ska kunna spela på sin nivå hos någon av kommunens klubbar och att
samtliga förutom den yttersta eliten ska kunna utöva sin idrott hemma i sin kommun.

Professionell eller kommersiellt baserad seniorhockey på nationell elitnivå kräver andra
resurser än vad som idag kan bedrivas inom kommunen. De fåtal individer som når dessa
nivåer kommer att få söka sig till verksamheter i andra delar av regionen utanför Nacka
kommun.
Målbild: Två nya Ishallar på Sicklaön
För att bedriva kvalitativ verksamhet inom ishockey krävs i första hand isytor. Med
utgångspunkt i nuvarande numerär av spelare, grundläggande förutsättningar för att bedriva
en kvalitativ verksamhet och den tillväxt vi ser, behövs minst två ishallar på Sicklaön. Detta
är även vad som utlovats av kommunens politiker under vintern 2018.
Förutom isytor krävs i hallarna sido-utrymmen så som; omklädningsrum, förråd, gym, kansli
och mötesrum. Ishockey har med åren blivit en kostsam verksamhet och för att minska de
ekonomiska kraven på föräldrakollektivet, bedrivs cafeteria som bemannas av föräldrar och
där överskottet som genereras av spelare och föräldrars konsumtion i hallen, delfinansierar
ishockeyns verksamhet.
Då hallarna kommer att vara centralt placerade kommer transporter från andra delar av
Sicklaön och Nacka kräva parkering vid anläggningen, som på ett eller annat sätt behövs
lösas. Vad gäller hantering av el, dagvatten eller andra konsekvenser en etablering av ishallar
innebär, överlåter vi åt kommunens experter att hantera.
Verksamheten utövas i mörka el-belysta hallar och ställer inte krav på fönster eller placering
i tyst miljö. Dock kan andra uppfatta verksamheten som störande, vilket man bör ta hänsyn
till vid planering av området. Verksamheter för barn och ungdomar innebär transporter till
och från anläggningen samt att barn och ungdomar kan medföra störande ljudnivåer.
Förändringsresan: Planering och Genomförande
Vid kommunikation med företrädare i kommunen har det framkommit att projektering av
Järlahöjden pågår. Kommunen har kommunicerat en prognos för rivning av Järlahöjdens
Ishallar till sommaren 2021. Det är tre år kvar innan nya ytor ska vara klara för att
verksamheterna på Sicklaön inte ska bli lidande.
Att planera Järlahöjden är ett komplicerat pussel och hela är tänkt att börjas med att riva
nuvarande ishallar. Detta för att kunna etablera utrymme för det nya gymnasium som ska
byggas. Detta i sin tur för att kunna riva det nuvarande gymnasiet och bereda plats för det
nya idrottsområdet och nya bostäder.
I det nya idrottsområdet förstår vi enligt information från kommunen att det är planerat att
finnas 2 ishallar, 1 elvaspelarplan, 1 sjuspelarplan samt 1 simhall när området är färdigt.
Då ishallarna står först på tur att rivas för att skapa grundläggande förutsättningar för att
förändra Järlahöjden och centrala Nacka till Nacka stad ser vi det som självklart att prioritera
och först påbörja byggnation av nya ishallar i den västra delen av idrottsområdet, där det
finns förutsättningar att först riva Birkaskolan som idag inte används. Detta tillsammans med
redan fri mark närmast väg 222 och Birkavägen, frigör ytor för att påbörja byggnation av
ishallar.

Planering och prioritering av detta arbete måste enligt vår uppskattning ske per omgående
för att nya ishallar ska kunna vara klara när de gamla rivs.
Temporära lösningar
Att det behövs fler isytor i kommunen är utom allt tvivel. Jämförelser med vår
grannkommun i väst är missvisande då Stockholm har ett mycket dåligt utbud av isytor.
Detta underskott medför stora problem att bedriva inkluderande verksamhet och skapar
hets och segregering inom och mellan is-baserade idrotter. Vidare skapar det i längden en
miljö som vi ser som ohälsosam för barn- och ungdomarverksamhet, där inte alla får plats
att vara med.
Nya isytor som etableras på andra ställen i kommunen är ett positivt tillskott för att möta
framtida behov. Det är dock inte ett acceptabelt sätt att ersätta ishallar på Sicklaön. Barn
och ungdomar ska ha närhet till sin idrott och transporter ska vara korta och effektiva.
Kostnaden att etablera temporära ishallar tills de nya är klara bör trovärdigt genomlysas i
detalj innan sådant beslut fattas. Ishallar är dyra och skattebetalanas pengar måste hanteras
på ett korrekt sätt.
Hallar på höjden
Vi har noterat att det genomförts ett arbete baserat på ett politikerinitiativ gällande hallar
på höjden. Ingen inom hockeyn har deltagit i det arbetet vilket skulle ha varit bra då det
finns tvivelaktigheter i bakomliggande information och antaganden, som sannolikt givit ett
resulterat som indikerar för stora kostnader vad gäller detta alternativ.
Ett alternativ som bör analyseras är två ishallar bredvid varandra i samma våningsplan och
med en stor idrottshall ovanpå. Detta för att så effektivt som möjligt använda tillgänglig
markyta.
Projekt Järlahöjden
Vi inom ishockeyn ser det som extremt viktigt att det program/studie som just nu bedrivs
vad gäller planering av förändringsresan på Järlahöjden, måste säkerställa nya isytor, både
på kort och lång sikt. Detta så att is-baserade idrotter kan fortsätta sin verksamhet på ett
kvalitativt sätt genom hela förändringsperioden och därefter. Vi ser det inte som en bra
lösning att skjuta frågan att lösa problemet till annan instans som inte koordineras med
rivande av de nuvarande ishallarna. Vi vill att ansvaret för rivande och nyetablering hanteras
tillsammans.
Stort intresse från många familjer i Nacka
Vi ledande företrädare för ishockeyn i Nacka får många frågor från våra medlemmar och
deras familjer vad gäller framtiden kring ishockey i Nacka och då i synnerhet på Sicklaön.
Intresset är stort och många undrar var politiker och tjänstemän står i frågan. Vi har därför
beslutat att genomföra en mindre gallup-undersökning och klargöra för våra medlemmar var
politiker och partier står i frågan om nya ishallar och den förändringsresa som vi står inför i
centrala Nacka.

I separat bilaga har vi ställt ett antal frågor som vi ber att samtliga kandiderande partier i
Nacka kommun svarar på för att klargöra var politiken står inför valet i höst. Vi kommer
under andra delen av augusti publicera en val-guide till våra medlemmar och på vår hemsida
för att informera var de olika partierna står i frågan. Vi kommer endast ta ställning för
ishockeyn och kommer självklart att vara helt parti-neutrala i vår redovisning av svaren.

