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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) 

Blir det någon sporthall i Storvreta? 
Storvreta är redan idag kommunens största tätort näst efter Uppsala och ska enligt 
kommunens planer växa kraftigt. Men trots ortens expansion och trots en bred lokal 
idrottsrörelse saknar Storvreta en ordentlig idrottshall. 

Socialdemokraterna vill att kommunen ska gå från ord till handling och tillsammans 
med skolorna och föreningarna i Storvreta inleda projekteringen av en modern hall 
med publikkapacitet centralt i Storvreta, V i tror att den befintliga hallen vid 
Ärentunaskolan kan fylla det behovet om den renoveras och byggs ut. Det skulle 
även lösa avsaknaden av omldädningsrum till den nya konstgräsplan som är planerad 
alldeles intill. 

På kommunfullmäktige i augusti 2013 behandlades Socialdemokraternas motion om 
att det behövs en riktig sporthall i Storvreta. Den borgerliga majoriteten rosäde 
visserhgen tanken i sina inlägg i talarstolen men sa ändå i omröstningen nej till 
förslaget att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med 
föreningslivet och skolorna i Storvreta utreda alla väsentliga förutsättningar för att 
snarast möjliggöra en modem och funktionsduglig sporthall med publikkapacitet i 
centrala Storvreta, 

Istället valde den borgerliga majoriteten att besvara motionen med hämtisning till en 
kommunövergtipande utredning av alla hallar i kommunen. Ett utredningsarbete 
som efter snart fyra år (beslutet att utreda togs i juni 2010) inte har kommit längre än 
att man 2011 konstaterade att kommunen behöver ca 10 hallar, I skrivande stund 
finns fortfarande ingen plart för var dessa hallar eventuellt ska placeras, Och det 
kommunala fastighetsbolag som ansvarar för Ärentunaskolans sporthall bar meddelat 
att man åtminstone för de kommande fem åren inte har några planer på att utveckla 
eller bygga ut hallen. 

Ärentunaskolans sporthall byggdes i slutet av 70 talet och är idag sliten med 
återkommande takläckage och mögelproblem. Möjligheten att spela match eller visa 
upp sig finns knappast då läktare saknas och den enda publildngången är genom ett 
av de nedgångna omklädningsrummen. Eftersom det är den enda hallen på orten blir 
det också ont om tider och många barn ocb unga tvingas trätta sent på kvällarna eller 
på annan ort innan en tidig skolmorgon. Dessa förhållanden ar inte värdiga 
StorvretaS idrottsliv. 
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Trots att Socialdemokraternas motion besvarades för mer än ett halvår sedan verkar 
inget ha hänt. Kommunen fortsätter att lappa och laga på Aretunaskolans sporthall 
som lokalt numera går under namnet "Hall of Shame" men några planer för en mer 
genomgripande renovering och utbyggnad fiflns inte. När får egentligen Stölvretä éii 
riktig sporthall? 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M) följande: 

1, Varför har inget arbete påbörjats med att ge Storvreta en riktig sporthall, trots 
debatten i kommunfullmäktige i augusti 2013? 

2. Vad är ditt besked till dem som väntar på en riktig sporthall i Storvreta? 
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Svar på interpellation om det blir någon sporthall i Storvreta. 

Fråga 1. Varför har inget arbete påbörjats med att ge Storvreta en riktig sporthall, trots debatten i 
kommunfullmäktige i augusti 2013? 

Svar: Arbetet har påbörjats. 

Fråga 2. Vad är ditt besked till dem som väntar på en riktig sporthall i Storvreta? 

Svar: Att en ny sporthall planeras att stå klar i slutet av 2015. 

Uppsala den 20 maj 2014 

Cecilia Forss 

Kommunalråd 


