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Skrivelse: Isbana för spontanidrott i Gamla stan
I början av 1950-talet anlades för första gången en isbana med hockeysarg i Gamla stan.
Historiskt hade det funnits isbanor på såväl Blasieholmen som Riddarholmen, men
lokaliseringarna var mindre bra av olika skäl och spolades inte längre. Avståndet till närmaste
isbana på någon av malmarna var stort och det fanns goda skäl för Stockholm stad att anlägga
en isbana.
Isbanan öppnades 1949 och kallades i folkmun för ”Loskan”. Banan var mycket populär och
var under vintertid nyttjad för spontanidrott såväl som organiserat hockeyspel. I slutet av 60talet stängdes dock isbanan på grund av att hovförvaltningen upplevde att bullret från banan
var för högt. Nedläggningen av ”Loskan” kompenserades med en ny isrink på Riddarholmen.
Den nya isrinken var inte lika lyckad och lades ner efter ett par års bruk. Under 70-talet gav
staden tillstånd att spola en liten isbana på Stortorget – den spolades och sköttes av föräldrar
som var boende i Gamla stan och det var svårt att få isen att hålla när det blev varmare och
smältvatten rann nedför Kåkbrinken och orsakade halka. Stortorget upptogs sedan av den
populära julmarknaden och dess bodar. Efter det har ett par olika initiativ tagits och 2007
gjordes ett försök att spola boulebanan på Slottsbacken.
På grund av coronapandemin kommer årets julmarknad vid Stortorget i Gamla stan att ställas
in. Den plats som vanligtvis vimlar av stockholmare, turister och julförsäljningen kommer i år
att stå tom. Självklart är det mycket tråkigt då Gamla stans julmarknad är fin tradition i
staden. Istället för att Stortorget ska stå tomt så förslår vi att en annan tradition tar
julmarknadens plats; en temporär isbana för spontanidrott i Gamla stan.
En isbana centralt i Gamla stan skulle stimulera till mer rörelse och fysisk aktivitet utan ökad
smittspridningsrisk. Särskilt för de barn och unga som bor i området men även för turister och
andra Stockholmare som uppskattar den historiska miljön. Modern teknik med temporära
isbanor, så kallade Hedbergare, skulle också kunna lösa de problem som senare försök med
isbana på Slottsbacken stött på.
Det här är förhoppningsvis ett unikt tillfälle att anlägga en temporär isbana på Stortorget i
Gamla stan. Det skulle med stor sannolikhet bli mycket uppskattat av stadens barn och unga,
men även av butiker i området som drabbats hårt under pandemin. Därför bör staden
skyndsamt utreda förutsättningarna att anlägga en sådan på ett säkert sätt.
Socialdemokraterna önskar därför:
Att

Idrottsförvaltningen utreder möjligheten att anlägga en isbana med sarg i Gamla
stan samt utreder kostnaden för detta.

Att

Idrottsförvaltningen utreder möjligheten att medfinansiera banan med eventuella
externa parter.
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