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Hej
Medborgarförslaget, med diarienummer SÖD 2021/98, behandlades av Södermalms
stadsdelsnämnd på sammanträdet den 25 mars 2021.
Då frågan inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde har nämnden istället beslutat att
överlämna förslaget till Idrottsnämnden för vidare hantering vilket härmed verkställs.
Protokollsutdrag med nämndens beslut samt medborgarförslaget bifogas.
Stadsdelsnämnden tackar för visat engagemang.
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Izabelle Svärd
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Medborgarförslag

Hej.
Idag var min familj och åkte skridskor vid Erikdalshallen. Det var trångt när många människor var tvungna
att samsas på en liten yta. En del spelade med klubbor mitt bland småbarnen som lärde sig att åka. Det var
svårt att hålla rekommenderat avstånd med tanke på corona.
Mitt medborgarförslag är att spolningen av isen utökas så att hela bollplanen tas i anspråk. Det behöver
också bli tydligare var och när eventuella klubbor är tillåtna på isen.
Mvh'
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Hej
ldrottsförvaltningen har fått ditt ärende via Södermalms stadsdelsnämnd.
Tack för det mejl och kul att din familj åker skridskor på Eriksdals BP.
På Eriksdals BP har vi konstfrusen is och med nuvarande kylan läggning klarar vi inte att lägga is på hela planen.
Önskemålet om utökad kylkapacitet finns med på vår utvecklingslista men det finns inga beslut i dagsläget när en
utbyggnad av kylkapaciteten kan ske. Vi tar med oss ditt förslag i vår fortsatta planering.
Vi försöker vara tydliga med när det är tillåtet att använda klubbor men tyvärr efterlevs det inte alltid, det är något
vi får se över till nästa säsong.
Vänlig hälsning

Robert Sköld
Avdelningschef
ldrottsförvaltningen
Avdelningen för idrottsverksamhet
Box 8313, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27634
E-post: robert.skold@stockholm.se
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