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Stefan Han a C 

Uppsala, den 18 april 2017 

Fråga av Stefan Hanna (C) om de dåliga underlagen på 
kommunens elitfotbollsplaner 

Sirius förlorade tyvärr sin Allsvenska hemmapremiär i början av april. Efter matchen var 
det emellertid få som diskuterade resultatet. Det dominerande samtalsämnet runtom i 
fotbollssverige var istället det urusla underlaget, som av kommentatorer liknades vid en 
åker. Pinsamt var ordet många Sirius-supportrar använde för att beskriva känslan när 
den svenska fotbollseliten togs emot på hemmaplan. 

Bara en vecka senare var det dags igen. Gusks hemmapremiär i division 1 fick då 
avbrytas på grund av snöfall. Löten är utrustad med värmeslingor för att vara spelbar 
också när det snöar, men värmeslingorna var inte påslagna. "Det känns som Uppsala 
kommun i ett nötskal", kommenterade Gusks tränare Max Andersson efter matchen. 

Dessa ständiga klavertramp skadar Uppsala kommuns anseende, och våra föreningars 
möjligheter att bedriva sin verksamhet. Med anledning av det vill jag till idrotts- och 
fritidsnämndens ordförande Rickard Malmström rikta följande fråga: 

• Kommer Uppsala kommun säkerställa att gräsplanerna på Studenternas och Löten 
håller tillräcklig kvalitet senast innan juni? 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartit 

Bilaga 1 



Fråga till plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S)  

Moderaterna bygglovsbefriade solceller och solpaneler under föregående 
mandatperiod. Varför gäller inte det nu? 

Moderaterna bygglovsbefriade solceller och solpaneler under föregående mandatperiod. 
Detta för att underlätta nyttjandet av teknik. Detta innebär en ökat hållbarhet i förbrukningen 
av hushållsel för varje bostad. Att då göra det krångligare för människor att välja ett 
miljövänligt alternativ är kontraproduktivt.  

Trots detta så försvårar tjänstemännen under det rödgröna styret möjligheterna för 
människor att få sätta upp solpaneler på sina hus i området Svartbäcken i Uppsala. Har 
gällande bygglovsbefrielse upphört eller varför annars gäller inte det nu. 

- Moderaterna bygglovsbefriade solceller och solpaneler under föregående 
mandatperiod. Varför gäller inte det nu? 

Liv Hahne (M) 

Ledamot Kommunfullmäktige 

Bilaga 2 
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