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”Sluta bygga
sporthallar”
NACKA 07:00 | 13 oktober Vänta med att bygga
sporthallar, badhus och ridhus tills ekonomin är
stabiliserad.
Det manar Nackas ekonomidirektör. Han är framför allt
skeptisk till bygget av ett badhus i Boo.
Den närmaste åren kan bli
problematiska för Nackas
ekonomi, varnar
kommunens
ekonomidirektör Hans
Nyström. Det kommer inte
att komma lika mycket
extrapengar från staten som
de senaste åren. Samtidigt
har kommunen många stora
investeringar på gång.

Sporthallsbyggen i Nacka
• Av de pågående hallbyggena är
Saltsjöbadens ishall, Sickla
gymnastikhall, Skuruhallen och
Tollare bollhall längst gångna.
De fyra hallarnas sammanlagda
budget är nästan 160 miljoner
kronor.
• Dessutom är investeringar på
gång gällande en sporthall i Älta,
en ny ridskola i Källtorp, en hall
vid Myrsjö IP och en paviljong vid
Saltsjöbadens IP.

Därför vill Hans Nyström uppmana Nackas politiker att
prioritera skolor och för-skolor, och lägga ner eller skjuta på
”mindre nödvändiga projekt såsom nya sport-anläggningar”.
– Politikerna vill göra allt. Det har ju byggts en del sporthallar
redan. Samtidigt ökar trycket på förskolor och skolor. Vi
måste prioritera den delen och hålla tillbaka annat. Allt som
inte är obligatorisk verksamhet kan man vänta med. Det
gäller även på kulturområdet, säger han.
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Som exempel på projekt som politikerna bör vänta med
nämner Hans Nyström badhuset i Boo och planerade ridhus.
”Bör inte bygga nu”
– Badhuset skulle jag vilja skjuta framåt. Det finns ju redan en
simhall i Gustavsberg. Min bedömning är att man inte bör
bygga badhuset nu.
Han konstaterar samtidigt att de byggen som redan är igång,
som hallarna i Sickla, Skuru, Tollare och Tattby, inte är
mycket att göra åt, men att en diskussion bör tas om inte
föreningarna i framtiden kan ta ett större ansvar för drift och
underhåll.
Är du orolig för Nackas framtida ekonomi?
– Om vi slipper nya oroligheter på marknaden och inte får
någon ny kris, är jag inte orolig. Men om vi får det och vi har
beslutat att göra stora investeringar som ökar
driftskostnaderna, blir det oroande. Politikerna vill bibehålla
den låga skatten, men då kanske det inte går.
Säkert – enligt Langby
Kommunstyrelsens ordförande Erik Langby, M, tycker ändå
att kommunen står på säker grund.
– Det är rätt att vi är inne i ett skede med stora investeringar
på alla håll och kanter. Det gäller såväl gator, broar, VA och
skolor som kompletteringar på idrottssidan och kultursidan.
Det är en naturlig del i en växande kommun. Men självklart
håller vi ett öga på våra investeringar och tittar på om vi har
mark att sälja, så att vi kan göra vinst som vi kan plöja ner i
exempelvis skolor, säger han och tillägger:
– I år verkar ökningen av kommunens kapital bli 150 miljoner
kronor. Då kan vi investera det direkt utan att låna en krona.
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Erik Langby poängterar att nya sporthallar behövs i takt med
att Nacka växer och att kommunen har strävat efter att
profilera sina hallar, och till exempel möjliggöra gymnastik i
Sicklahallen och skytte i Järlahallen.
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Ridhuset i Källtorp ser han inga problem med att bygga.
– Det är naturligt att gå vidare. Vi har arrenderat mark i
Källtorp, så projektet bör fullföljas, säger han.
Men han håller med om att simhallen i Boo är vansklig.
– Risken är att det blir en gökunge, som tränger ut andra
projekt. Vi behöver mer simhallskapacitet, men visst våndas
vi över projektet.
Får inte bli gökunge
Med en exploateringsvinst från framtida byggen på gamla
Nybackaskolans tomt och med en privat intressent som vill
driva badet, tror Erik Langby ändå att simhallen är möjlig att
bygga inom överskådlig framtid. Exakt när är desto svårare
att säga.
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– Det måste rymmas i budgeten utan att bli en gökunge. Det
beror också på utvecklingen av Sveriges ekonomi. Historien
har lärt mig att inte lova något årtal.
Hanna Bäckman
hanna.backman@nvp.se
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Knivbeväpnade män rånade
bensinstation i morse
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VECKANS ROS

NACKA Bensinstationen Statoil på Vikdalsvägen blev i morse rånad av
två män med kniv.
Uppdaterad 11:55 | 11 november | Läs och kommentera |

Larm om brand var rök från kamin
NACKA Larmet inkom klockan 14:45 om en förmodad villabrand i
Duvnäs Utskog. Det hela visade sig vara en vanlig värmekamin som gav
ifrån sig för mycket rök.
Uppdaterad 15:41 | 08 november | Läs och kommentera |
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