Interpellation

Har det borgerliga styret gett upp Anläggningsstrategin?
Nu halvvägs in i mandatperioden är den styrande borgerliga Alliansens bristande ambitioner
när det gäller att förverkliga Anläggningsstrategin tyvärr tydliga.
Anläggningsstrategin togs fram under förra mandatperioden av det dåvarande styret
S+MP+L och syftar till att framför allt bygga bort bristen på fullstora hallar i Linköping.
Tanken är att Linköping, med hänsyn tagen till befolkningsökningen, snart skall vara en av
de bättre kommunerna i landet när det gäller tillgången till fullstora hallar för föreningsliv och
kommuninvånare. Idag ligger vi långt under medel med drygt 11 000 invånare per hall. Vi vill
komma ner på cirka 6000 invånare per hall. Hallbristen gör tyvärr att Linköpings kommun
inte är attraktiv att flytta till.
Det enklaste sättet att få fram fler hallar är att bygga stora idrottshallar då nya skolor byggs.
Därför är det olyckligt när nu styret väljer att bara bygga en och en halv hall vid nya
Kungsbergsskolan. Skolan kommer att ligga centralt och nära flera andra skolor som idag
har brist på idrottsytor. Det vore därför motiverat även utifrån skolans behov att bygga två
fullstora hallar vid skolan.
När det gäller föreningslivets behov bör det inte råda någon tvekan. Innebandyn, handbollen
och inomhusfotboll är stora hallsporter som kräver fullstora ytor. För dem är en halv hall
ingen hall. Föreningarna har under lång tid drivit frågan om stora hallar genom både direkta
påtryckningar mot oss politiker och genom artiklar i lokala medier. Det kan inte vara en nyhet
för det borgerliga styret att denna brist finns, och ändå missar man nu chansen att bygga två
fullstora hallar i ett centralt läge, nära ett kommande resecentrum i Linköping.
Förra mandatperioden tog vi fram en utredning om en Multihall med minst tre fullstora planer
placerad i Stångebro. Utredningen föreslog lokaliseringsalternativ och beskrev hallens
utformning. Multihallen är en viktig del för att Anläggningsstrategins mål ska kunna
förverkligas. När nu Kungsbergsskolan också blir ett borgerligt misslyckande i konsten att
lyssna till kommuninvånarnas behov ökar behovet av en Multihall ytterligare. Ändå har
ingenting hänt i frågan sedan det borgerliga styret tog över.
Därför blir våra frågor:
-

Har det borgerliga styret gett upp Anläggningsstrategin?
Är svaret på frågan nej så undrar vi: Vad kan medborgarna förvänta sig? Vilka hallar
kommer att påbörjas under den här mandatperioden?
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