Svar på interpellation ställd av Miljöpartiet och
Socialdemokraterna till Gustaf Appelberg (L) – Har
det borgerliga styret gett upp
Anläggningsstrategin?
Har det borgerliga styret gett upp Anläggningsstrategin?
Nej.
Är svaret på frågan nej så undrar vi: Vad kan medborgarna förvänta sig? Vilka hallar
kommer att påbörjas under den här mandatperioden?
Jag delar interpellanternas åsikt om att Linköpings kommun behöver fler idrottsanläggningar
men inte alls den mörka bild som de beskriver. Arbetet med en rad idrottsanläggningar har
påbörjats och ytterligare kommer påbörjas under denna mandatperiod.
En dubbelhall, Vasahallen skulle ha stått klar nu men blev tyvärr överklagad till mark- och
miljööverdomstolen. Hallen står tidigast klar under 2022 under förutsättning att domstolen
går på kommunens linje.
En ombyggnad av Ryds sportcenter till två fullmåttsplaner är igång. Där har coronapandemin
och frågan om brandskydd bromsat projektet och ny tidsplan är att hallarna ska kunna tas i
bruk efter sommaren 2021. I anslutning till sportcentret kommer också en Airdome byggas
som ger tak över konstgräsplanen.
I övrigt går det enligt plan, fullstora hallar i Vikingstad och Sturefors står klara runt årsskiftet
2021/2022. Allians för Linköping har fattat beslut om att tidigarelägga konstgräsplanerna i
Linghem och Ljungsbro. Då en konstgräsplan i princip kan användas dygnet runt och året om
förlänger vi utomhussäsongen för fotbollen. Det innebär att vi frigör träningstider i våra
idrottshallar till inomhusidrotterna.
Under mandatperioden kommer det också anläggas ett nytt motionsspår i Ekängen och ske
en modernisering och upprustning av motionscentrumet i Ryd.
I skrivande stund pågår detaljplanearbetet för idrottshallarna i Djurgården, Skarpan och
Linghem. Eftersom vi synkroniserar hallbyggen med nya skolor så ska man vara medveten
om att färdigställandet kan avvika från anläggningsstrategins tidsplan.
Arbetet med att få till en Multihall på Stångebro pågår, tyvärr inte utan problem som kommer
sig av Trafikverkets olika förslag till Ostlänkens dragning genom Linköping.
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