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En ny ishall i ett nytt läge 
 

Tyresös rika fritidsliv är en glädje för oss alla. Issporterna har många aktiva, och kapaciteten 

på halltider är knapp, ett problem som också delas av många andra idrotter. Nu befinner vi oss 

i ett läge där Tyresö ishall behöver ersättas. Skicket på ishallen har aktualiserats i och med 

utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum, då den planerar att rivas för att bereda plats åt nya 

bostäder. Placeringen av en ny ishall är planerad mellan Tyresövallen och Tyresövägen. 

 

Redan vid budgetfullmäktige i juni 2016 höjde vi varningsflagg för kostnaderna för en ny 

ishall i det läget. Vi ansåg att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att återkomma till 

kommunfullmäktige med en lägre kostnad för ishallen, då vi sett kommuner som byggt 

ishallar till betydligt lägre kostnader. Några sådana uppdrag har inte gjorts. Istället befarar vi 

att ishallen blir ännu dyrare när ett gestaltningsförslag presenteras. 

 

Hela beslutsprocessen kring ishallen upplever vi sker styckevis och delt. Till 

kommunstyrelsen 2017-05-30 presenterades ett förslag till parkeringshus, som med 

tillfartsvägar etc förmodligen skulle kosta ca 100 miljoner kronor. Behovet av parkeringar 

grundar sig delvis på den nya ishallen. Ärendet återremitterades för att vidare utreda 

kostnaderna. 

 

Gränsen för en rimlig kostnad för ishallen anser vi därför vara passerad för länge sedan. Vi 

har inte heller vid något tillfälle varit särskilt lyckliga över den nya placeringen. Känslan är att 

inget parti egentligen tycker att den är bra, möjligen att det har varit det minst dåliga 

alternativet, fastän ishallen egentligen inte heller fick plats. Entrén till Tyresö kommer att 

domineras av ishallen, och i värsta fall ett parkeringsgarage som påminner om oljecisternerna 

i Bergs oljehamn i Nacka. 

 

Förutsättningarna för att ishallen ska få plats, inklusive läktare för 1000 personer, blev 

muntligen redogjort för oss vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-30; Den nya 

läktaren på Tyresövallen, där det spelas fotboll och amerikansk fotboll, ska rivas. För oss 

socialdemokrater är det helt främmande att planeringen av nya anläggningar, byggande och 

rivande av läktare, ska ske utefter vilken division våra lag spelar i för närvarande. Vi vill se 

lite mer långsiktighet och seriositet i investeringarna. 

 

Öppningen för en annan planering ser vi i de pågående förhandlingarna med Stockholms Stad 

angående markköp vid det så kallade kalhygget. Såvitt vi förstår går förhandlingarna framåt, 

Stockholm är beredda att sälja maken och kvar står att komma överens om en värdering av 

marken.  
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En idé som tidigare framförts är att bygga ishallen vid kalhygget. Det skulle kunna vara en 

tänkbar lösning, men vi ser istället möjligheten till en omflyttning. Om Tyresö köper marken 

vid kalhygget finns möjlighet att förlägga befintlig verksamhet där, eventuellt i samarbete 

med andra kommuner. Tidigare har brandstationen nämnts. Vi tror att en placering av 

bussgaraget eller återvinningscentralen vid kalhygget skulle ha flera fördelar, exempelvis 

skulle den tunga trafiken ut mot Petterboda minska. 

 

Om bussgaraget och/eller återvinningscentralen flyttar frigörs stora ytor vid Petterboda, där 

ishallen med fördel skulle kunna placeras. Petterboda skulle bli ett nytt sportcenter, där 

ishallen befinner sig i ett sammanhang med ridsporten, rackethallen och ett lekland. 

Förmodligen finns goda förutsättningar att planera för ytterligare en isrink, som kan byggas 

till samtidigt eller i ett senare skede. 

 

Ett sportcenter vid Petterboda har goda förutsättningar att bli ett attraktivt område som ligger 

nära kollektivtrafiken, och om bussgaraget flyttas finns också möjlighet att förstärka den 

gröna kilen som löper där, för att stärka ett av regionens svaga ekologiska samband. 

 

 

Vi vill därför ge följande uppdrag: 

 

att utreda möjligheten att förlägga en ny ishall i ett annat läge än den aktuella detaljplanen, 

med ett ekonomiskt försvarbart alternativ. 

 

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

 

 

 

 

Anita Mattsson Karin Ljung  Kristjan Vaigur  

 

 

 

 


