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Interpellation
Sommaren har slutat och sedan några
veckor tillbaka rör sig få människor,
nedanför mitt fönster, på Gottsundagipens
fotbollsplaner efter sex på kvällen.
Mörkret sla-ämmer och hindrar. Sedan
2001 har jag hört rykten om att Gipens
fotbollsplaner skulle få belysning och
någon form av möjlighet för föreningar
att byta om vid träning och matcher. Det
enda som har stått där är en obrukbar
toalettvagn.
Ändå är det många som använder
Gipen på de ljusa tiderna, både till
idrott, oftast spontan, och även
utflykter.
Så fort den första snön fallit, brukar
slädspår dras på Gipen, först av entusiaster
med skidor och sedan också med
spårsläde. Här finns möjligheten för den,
som inte tidigare prövat, att åka i lätta spår
från Vårdsätravägen ner till Sunnersta.
Och just i Gottsunda finns det ju många
som aldrig kunnat pröva skidåkning. Tiden
som finns för att pröva på är dock
begränsad, eftersom just här i Gottsunda
fmns ingen satsning på vare sig belysta
löparspår eller slädspår. Detta gäller ju
även den isbana, som kommunen spolar
mitt inne i Gottsunda centrum bredvid
Treklangen. Av de isbanor som kommunen
spolar, är det den enda som inte har
belysning.
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I Bollnäs kommun fmns ett samarbete
mellan Röda Korset och kommunen om
ett s.k. skridskotek, där bam och ungdom
kan låna vintersportutrustning. Detta
skulle ju vara väldigt passande i de
stadsdelar i Uppsala, där få familjer har
råd att skaffa dyrbara skridskor och skidor
till vintrar när vädret är osäkert och
tillgången till möjligheten att använda
sakerna är osäker.
När jag skulle ta reda på vilka isbanor
och belysta fotbollsplaner som finns i
kommunen, visade det sig svårt för
någon att svara på detta. Det tog drygt
tre veckor att få ett komplett svar.
Alla dessa konstateranden visar alltså att
tillgången till upplysta möjligheter till
vinteridrott och fotboll är orättvist fördelad
i Uppsala. Människor med de sämsta
ekonomiska förutsättningarna att utöva
upplyst friskvård har också den minsta
tillgången till den.
Med ovanstående vill jag fråga
ordföranden i idrotts - och fritidsnämnden:
- Hur planeras i dag för att råda bot på den
tydligt orättvisa tillgången till belyst
friskvård under mörka tider, som råder
inom kommunen?
- Varför finns inte lättillgänglig
information till medborgarna i kommunen
om upplysta fotbollsplaner och isbanor?
- Skulle kommunen kunna
tillhandahålla vintersportutrustning i
form av ett skridskotek? „
Lars-Håkan Andersson (V)
Svar
Hur planeras i dag för att råda bot på den
tydligt orättvisa tillgången till belyst

friskvård under mörkatider, som råder
inom kommunen?
Det är olyckligt att interpellanten bidrar till
att förstärka bilden av Gottsunda som ett
bostadsområde där det inte är bra att bo.
Gottunda genomgår en positiv utveckling
på bred front. Inom en snar framtid
kommer två nya idrottshallar att
iordningställas i området. En sal för dans
och en boulehall. Den gamla slitna
tennishallen ersätts med en mötesplats för
gemenskap och fysisk aktivitet. Dessutom
byggs idrottshallen i Gottsunda centrum
om och rustas.
Behovet av nya idrottsanläggningar och
bättre möjligheter för bredd och elitidrott
är fortsatt stort i hela kommunen. Arbete
pågår löpande med att förbättra villkoren,
rusta befintliga anläggningar och bygga
nya. Vi vill göra befintliga anläggningar
mer tillgängliga samt utveckla villkoren för
motion och fysisk aktivitet i hela Uppsala.
Trygghet och säkerhet genom bland annat
belysning och skyltning är en mycket
viktig del i det arbetet. Vår avsikt är att
länka samman gång- och cykelvägar med
befintliga elljusspår så att dessa kan spåras
för skidåkning under vintertid.
Varför finns inte lättillgänglig information
till medborgarna i kommunen om upplysta
fotbollsplaner och isbanor?
Det borde absolut finnas lättillgänglig
information om vilka fortbollsplaner,
isbanor och andra
anläggningar som har belysning.
Information om när och var allmänheten
kan nyttja olika
anläggningar finns lättillgänglig. Detta
borde gälla även information om belysning
och andra
upplysningar som är av intresse för
allmänheten. Informationen måste absolut
förbättras i det
avseendet.
Skulle kommunen kunna tillhandahålla
vintersportutrustning i form av ett
skridskotek?

Det är viktigt att barn och unga i Uppsala
har goda möjligheter till både spontan och
organiserad idrott och lek. Bidragen ska
fördelas på ett rättvist sätt. Det finns flera
olika anläggningar i Uppsala där det går att
hyra och/eller låna vintersportutrustning.
Ett exempel är Uppsala Young Hockey
Club som under de senaste vintrarna drivit
en egen isbana på Valsätra IP. Föreningen
arbetar aktivt mot hela Valsätra
/Gottsundaområdet och det går att låna
skridskor och annan utrustning där. Nu har
man fått bidrag från Allmänna arvsfonden
för att i egen regi bygga en hall över isen.
Sådana initiativ ska välkomnas av
kommunen! Det är viktigt att det finns
möjlighet för barn och unga att prova på
olika idrotter. Kommunen behöver inte äga
och driva ett skridskotek för att det ska
vara möjligt.
Inger Söderberg (M)
Ordförande Idrotts- och fritidsnämnden

