Nämndinitiativ från Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden
angående tidigarelagd byggstart för Fredriksbergshallen
Hallbristen i Linköping är stor. Det drabbar både föreningslivet och kommunens elever. Därför
har kommunen skapat en Anläggningsstrategi som i stor politisk enighet antagits som ett slags
rättesnöre för de kommande årens arbete för att bli av med bristen på hallar. Målet är att 2035
vara en av landets mer halltäta kommuner med bra villkor både för föreningslivet och skolan.
Men för att detta ska bli verklighet så måste vi förstås bygga hallar och det är där politiken
kommer in. Det politiska styret måste ta initiativen, sätta av pengar i budgeten och sätta fart på
processerna. För Anläggningsstrategin är bra men den säger inget om när olika hallar ska byggas,
det måste de politiker som styr själva fatta beslut om.
I strategin finns det med en hall på Fredriksbersplanen i Ekholmen. Placeringen är tänkt att vara
på nuvarande grusplan strax intill Kentys konstgräsplan och strategiskt belägen mittemellan
Ekholmsskolan och Fredriksbergsskolan. Då elevunderlaget väntas öka i den södra delen av
staden är ombyggnationer av de båda skolorna planerade för att rymma fler elever. Ett dylikt
beslut togs nyligen av Kommunstyrelsen gällande Blästadsskolan. Vi socialdemokrater yrkade då
på att skolans idrottshall skulle byggas ut samtidigt men utan att få gehör från Alliansstyret.
Således får en större Blästadsskola det ännu trängre i sin idrottshall och de som drabbas är
förstås barnen.
Därför tycker vi socialdemokrater att det är angeläget att skynda på byggandet av
Fredriksbergshallen som också skulle kunna avlasta Blästadsskolan. Vi vill att byggprocessen
inleds omgående. Förutom att det hjälper skolornas behov av idrottsyta så är den förstås
efterlängtad av alla idrottsföreningar. Det skulle kunna innebära kortare avstånd till innebandyeller handbollsträningen för alla de barn och ungdomar som bor i Vidingsjö, Ekholmen,
Hjulsbro, Ullstämma och Harvestad. Färre timmar bakom ratten för deras föräldrar och en
avlastning för trafiken i stan och därmed också för miljön.
Skälen är tunga för att tidigarelägga denna hallbyggnation och därför hoppas vi socialdemokrater
att Alliansen bifaller vårt förslag att:
-

Kultur - och fritidsnämnden beslutar att beställa en fullstor idrottshall på
Fredriksbergsområdet i Ekholmen med byggstart så snart det är möjligt.

-

Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om utökad budgetram för
framtida drift.

