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§ 16
Övrigt
Skrivelse från Alexander Lindholm m.fl. (S):
Om risken för stängda ishallar
Hockeyförening Götatraneberg IK som tränar och spelar i Stora
Mossens och JM-hallens ishall har uppmärksammat att avfuktare
inte fungerar tillfredställande. Luftfuktigheten i JM-hallen, som ägs
och driftas, av föreningen rapporteras vara 100 procent och det
finns rädsla att tillväxt av mögel ska göra hallen otjänlig.
De både ishallarna är sammanbyggda där en av hallarna ägs av
staden och den andra av föreningen själva. Föreningen har tagit
initiativ för att samla pengar till installering av ny avfuktare. Vi ser
med oro på en situation där föreningen inte når tillräckligt med
medel för att göra nödvändiga investeringar och ytterligare ishallar
tvingas stänga i ett läge där bristen på ishallar snarare ökar än
minskar.
Om detta sker och hög luftfuktighet skulle leda till tillväxt av mögel i
en av hallarna så väcker det även frågan om stadens anläggningar
skulle bli drabbade, om det då i förläggningen även kan innebära
risk för stängning och efterföljande kostnader för sanering för Stora
Mossens ishall.
Vi önskar att idrottsförvaltningen återkommer till nämnden:
1. Om det finns det några risker för den ishall kommunen äger
om luftfuktigheten inte sänks i den sammanbyggda hallen.
2. Hur förvaltningen arbetar för att stödja den specifika
föreningen angående teknisk installation och dylikt samt hur
förvaltningen generellt arbetar då närliggande eller
sammanbyggda anläggningar ägs dels av kommunen och
av annan part.
3. Hur förvaltningen säkerställer att det inte tvingas stänga
ytterligare ishallar i staden.
Beslut
Idrottsnämnden beslutar att överlämna skrivelsen till
idrottsförvaltningen för beredning.
Alexander Lindholm (S) ställde frågan om vad majoritetens linje är
när det gäller konstgräsplaner då det getts dubbla budskap från
borgarråden i staden.
Ordföranden Johan Fälldin (C) svarar att det inte finns någon
uttalad policy om detta och att konstgräsplaner behövs då det är ett
väldigt slitstarkt material.
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