
 

 

Interpellation från Madeleine Andersson (M) till Maria Patel 
(S) om den nya isarenan  
Idrotten är viktig för Uppsalas barn, unga och vuxna, den är viktig för besöksnäringen och 
den är en viktig jobbskapande faktor. Från kommunens håll måste vi skapa rätt 
förutsättningar för både bredd- och elitidrott att utvecklas. Den nya isarenan har varit på 
agendan i många år och den har varit starkt efterfrågad av issporten. Moderaterna ville i 
första hand att arenan skulle byggas på kvarteret Kölen. Sedan 2019 års beslut om att 
förlägga Uppsalas nya isarena till Gränby sportfält har vi lyft vikten av förtydligande av 
förutsättningarna för arenan för att den långsiktigt ska kunna lägga grunden för elithockeyn i 
Uppsala. Vi har bland annat drivit på för att Almtuna IS ska ges möjlighet att sköta driften för 
arenan för att ge dem de ekonomiska incitamenten att göra arenan till en plats fylld av 
evenemang, restauranger m.m.  
 
Vi är positiva till att man nu är på gång med ordentliga upprustningar för issporten i Uppsala, 
samtidigt som vi ser en rad oroande faktorer. Den parallella renoveringen av bandyhallen 
riskerar att kasta ut Almtuna IS från C-hallens omklädningsrum och det finns flertalet 
indikationer som pekar på att planarbetet för isarenan riskerar att försenas och fördyras. Vi 
har sedan tidigare även poängterat den redan idag ansträngda parkerings- och 
trafiksituationen runt Gränby sportfält. Allt för att arenaområdet ska fungera så bra som 
möjligt och för att den ska kunna bidra till och förbättra Uppsalas besöksnäring. 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga idrotts- och fritidsnämndens ordförande: 

 

- När väntas isarenan stå färdig? 
 

- Hur väntas parkerings- och trafiksituationen se ut när arenan står färdig? 
 

- Hur kommer ombyggnationen av Bandyhallen i Gränby påverka Almtuna IS tillgång 
till omklädningsrum?  

 
- Riskerar planerna på skolan på Gränby sportfält försvåra läget för den nya isarenan?  

 
- Kommer byggnationen av den nya isarenan hålla den av kommunfullmäktige fattade 

budgeten? 
 

 

Madeleine Andersson Uppsala, 24 augusti 2020 

 


