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Remiss: Motion från Lage Ölund (-) avseende
uppförande av multiarena (spontanyta) på Muskö
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
avseende uppförande av en multiarena på Muskö. Motionen
har sänts på remiss till idrotts- och fritidsnämnden för
möjlighet att lämna yttrande senast 2019-05-31.
Motionären efterfrågar en multiarena som stimulerar till
spontanidrott för alla åldrar. Att vidga möjligheterna till
aktivitet för barnen i skolan nämns särskilt. Motionären
föreslår att multiarenan ska erbjuda samma möjligheter som
andra spontanytor i kommunen med basket, volleyboll,
tennis, fotboll med mera samt att ytan ska vara spolningsbar
för vinteraktiviteter. Vidare föreslår motionären att
kommunen verkar för att skyndsamt starta projektering och
byggande av en sådan multiarena/spontanyta på den mark
där befintlig ishockeyrink ligger.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet och spontanidrott i
kommunen samt att utbudet ska motsvara efterfrågan i så stor
utsträckning som möjligt.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren
vilket har resulterat i att kultur- och fritidsförvaltningen byggt
flera nya spontanidrottsytor innefattande utomhusgym, en
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aktivitets/motorikbana för barn, två tennisbanor, en
padeltennisbana och en multiplan. Den sistnämnda ligger i
Brandbergen och liknar den yta som motionären föreslår.
Sedan tidigare finns även en multiplan i Jordbro.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med
spontanidrottsytor genom bland annat att kartlägga de ytor
som finns och hur de används. Det fortsatta
utvecklingsarbetet fokuserar på möjligheterna att skapa aktiva
mötesplatser som är trygga, välkomnande och som attraherar
olika målgrupper ur ett genusperspektiv.
Isrinken på Muskö, som föreslås som plats för en ny
multiarena, ligger på kommunens mark och sköts av
föreningen Muskö IF. Rinken spolas till isbana och används
av både skola och allmänhet.
Att ersätta rinken med en multiarena, som också skulle kunna
spolas vintertid, skulle så klart bredda användningsområdet
och säkert vara uppskattat av boende och besökare på Muskö.
Förvaltningen ser dock inte en multiarena på Muskö som en
prioriterad satsning i det fortsatta arbetet med
spontanidrottsytor i kommunen då det redan finns ett utegym
och flera motionsspår i området.
Underlag för beslut

-
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Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________

Maria Lindeberg

Lotta Gusterman

Förvaltningschef

Chef utveckling och stöd
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