Svar på interpellation ”Idrottsanläggningar i Ekängen”
Muharrem Demirok har i en interpellation ställt två frågor gällande
idrottsanläggningar i Ekängen, nämligen ”Vilka politiska initiativ har
tagits under 2017 för att lösa situationen med idrottsanläggningar i
Ekängen?” och ”Har majoriteten som ambition att lösa ut frågan med
idrottsanläggningar under 2017?”.
Ekängen är ett område med flera utmaningar ur ett kommunalt
perspektiv. Områdets historia, med succesiv omvandling till
villaområde, har inneburit att samhällelig service under mycket lång tid
varit eftersatt. Det syns också i bristen på kommunägd mark i området.
2012 års översiktsplan över området utgör i det perspektivet en viktig
grund att stå på. I planen, som beslutats av en bred majoritet i
kommunfullmäktige, pekas en plats mitt i samhället ut som lämplig för
idrottsplats. Platsen rimmar väl med planens ambitioner om att få till
mötesplatser och service som är lättillgängliga för ekängsborna.
Att hitta en lösning för idrottsanläggningarna är viktigt, inte minst då
den nuvarande situationen påtagligt påverkar föreningslivet i området.
Kultur- och fritidsnämnden har också avsatt pengar för frågan att tas i
anspråk under 2017. Samtidigt krävs en överenskommelse med
markägaren för att få till en lösning. I de förhandlingar som hittills
genomförts ligger det pris markägaren begärt åtta gånger över den
marknadsvärdering som kommunen låtit göra och långt över vad
kommunen anser som rimligt på andra platser. Förhandlingarna
kommer fortsätta under 2017 med ambitionen att lösa frågan snarast
möjligt.

Under 2017 har förhandlingar genomförts med markägaren med
målsättningen att träffa en överenskommelse. Kommunen har också
tagit initiativ till att ett arbete med en s k strukturskiss över det nya
exploateringsområdet i Ekängen, bland annat inbegripande
idrottsanläggningarna, har påbörjats. I detta är aktuella markägare
involverade och syftet är en överenskommelse om tekniska lösningar
och ekonomi. Detta för att så snart som möjligt kunna sätta igång
detaljplaneläggning av de nya delarna av Ekängen.
Att en överenskommelse om idrottsanläggningarna dröjer har inneburit
att planering för att rusta upp och utöka de nuvarande fotbollsplanerna
i Ekängen har påbörjats. Kultur- och fritidskontoret undersöker nu
genom entreprenör vad som kan och behöver göras, samt tar fram en
kostnad för arbetet. Arbetet förväntas kunna genomföras under det
närmaste halvåret och samtal med idrottsföreningen genomförs under
hösten för att hitta så kloka lösningar som möjligt.
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