Motion
Tyresö den 18 oktober 2017
Tyresövallen
Vi socialdemokrater välkomnar att det nu finns en plan för ishallens nya placering i Norra
Tyresö centrum (NTC). Det är viktigt för att kunna lösa infrastrukturen när NTC utvecklas
med nya bostäder och det är viktigt för issporterna i kommunen att kunna verka i en lokal som
möter dagens och morgondagens krav. Ishockeyn spelar idag på dispens i nuvarande ishall
och ishallens ålder gör att det kan vara svårt att få fram reservdelar.
Vi är nöjda över att det nu finns en plan för placering av ishallen som alla partier i miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet har givits möjlighet att arbeta fram tillsammans och ställt sig
bakom, efter ett blocköverskridande samarbete. Denna överenskommelse slöts vid en
workshop den 11 september, och har senare bekräftats på kommunledningsutskottet den 21
september och av kommunstyrelsen den 3 oktober.
Bakgrund
Den tidigare tänkta placeringen mellan A-plan och Tyresövägen upplever vi att inget parti
egentligen omfamnade, men efter de utredningar vi tagit del av fanns då inga andra realistiska
alternativ. Ett enat kommunfullmäktige ställde sig därför också bakom detaljplanen.
Vi har tidigare kritiserat beslutsprocessen kring ishallen, där vi upplever att informationen
skett styckevis och delt. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-30 framkom muntlig
och skriftlig information som gjorde att vi inte längre kunde stödja planen på placeringen som
då låg mellan A-plan och Tyresövägen. Dels presenterades ett förslag till parkeringshus, som
med tillfartsvägar etc förmodligen skulle kosta ca 100 miljoner kronor. Behovet av
parkeringar grundar sig delvis på den nya ishallen. Det framkom muntligen på samma möte
förutsättningarna för att ishallen skulle få plats, inklusive läktare för 1000 personer; Den nya
läktaren på Tyresövallen, där det spelas fotboll och amerikansk fotboll, skulle rivas. För oss
socialdemokrater är det helt främmande att planeringen av nya anläggningar, byggande och
rivande av läktare, ska ske utifrån vilken division våra lag spelar i för närvarande. Vi vill se
lite mer långsiktighet och seriositet i investeringarna.
Med de nya givna förutsättningarna skrev vi en motion om att utreda ishallen för annan
placering. Det kunde därmed konstateras att det inte längre fanns tillräckligt stöd för att
placera ishallen intill Tyresövägen. Motionen resulterade i ovan beskrivna workshop den 11
september, med en ny placering av ishallen till dagens C-plan.
Vår bedömning är att Tyresö får en betydligt mer välkomnande entré på det sättet. Vi är också
nöjda med att parkeringshuset inte kommer att byggas så som det var tänkt. För den framtida
parkeringslösningen hoppas vi på fler lösningar under mark.
Falska förutsättningar
Här skulle vi kunna stanna, och känna oss glada för att breda överenskommelser ger bättre
och mer hållbara lösningar. Men dessvärre kan vi konstatera att uppgörelsen bygger på falska
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förutsättningar. Trots att, som vi upplevde det, samtliga partier jobbat gemensamt och
förutsättningslöst för en bättre lösning, får vi långt senare ta del av relevant och känd
information. Först den 13 oktober blev vi varse att läktaren redan är såld, och att affären gjorts
upp i våras. Detta var hela tiden känt av kultur- och fritidsnämndens moderata ordförande.
Informationen om den redan försålda läktaren var givetvis relevant, eftersom den varit en
central fråga i hanteringen av ärendet. Den informationen har mörkats under hela processen
med ny lokalisering, och blev känd för oss först när vi med egna ögon ser att läktaren har
monterats ner.

Bild från workshopen, där det framgår att läktaren finns kvar. En av grupperna har föreslagit
att rangeryta anläggs delvis under befintlig läktare.
Gör det bästa möjliga av Tyresövallen
Tanken med en så stor investering är, enligt vår uppfattning, att förutsättningarna för
föreningarna på idrottsplatsen ska förbättras, och det är nu glädjande att en ny hall kommer
till för Tyresö Konståkningsklubb och Tyresö Hanviken Hockey. För Tyresö FF och Royal
Crowns som är aktiva på Tyresövallen befarar vi dock att de nya planerna istället kommer att
leda till en försämring. När läktaren plockats bort och klubbstugan rivs så kommer
Tyresövallen att ändra karaktär. Medlemmarna i en av kommunens största föreningar, som
bör känna sig hemma på sin arena, får inte marginaliseras.
För att i möjligaste mån i efterhand kompensera för den nedmonterade nya läktaren är vårt
förslag att den befintliga läktaren mellan A- och B-plan rustas upp. En utredning bör titta på
om det istället går att öka läktarkapaciteten genom att bygga ut läktaren i sidled, kanske är det
möjligt med en konstruktion som kan användas åt båda sidor? Utrymmet under läktaren bör
kunna användas effektivare, exempelvis genom förråds/förvaringsutrymme.
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Vi ser också möjligheten att Tyresö kommun upplåter en del av marken i direkt anslutning till
Tyresövallen till berörda föreningar, för att erbjuda dem möjligheten att uppföra en ny
klubbstuga. Det skulle exempelvis möjliggöra kaffeservering för besökare även till
Tyresövallen.
Vi föreslår därför,
Att Tyresö kommun påbörjar arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen,
i samarbete med berörda föreningar.
Att Tyresö kommun erbjuder fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark, genom arrende eller på
annat sätt, i anslutning till fotbollsplanerna för möjliggörande för föreningarna att uppföra
egen klubbstuga.

För den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige

Anita Mattsson

Beatrice Rubeling

Karin Ljung

