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Sammanfattning 
1 ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2019-03-22 föreslås att Österåkers 
kommun anlägger en inomhusvelodrom förslagsvis i anslutning till den planerade 
multisporthallen. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 17/2019 medges väckas och remitteras till Kultur- och fritidsnämnden samt 
till Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde gällande ett övergripande 
ansvar för idrotts- och friluftsanläggningar. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande den översiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten samt att Kommunstyrelsen har ansvar för 
kommunens ekonomiska ställning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 17/2019 
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Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Förslag (endast ett ämne)* 

Inomhusvelodrom 
Beskrivning* 

Det finns endast 1 ino mhusvelodrom i hela Sverige 

Den finns i Falun. 

Antalet cyklister som skulle nyttja en volodrom är manga hundra kanske tusentals 

Upptagningsområdet är i huvudsak Stockholm, Uppland och hela Mälardalen. 

Det finns i näromradet minst 3/4 cykelklubbar med organiserad träning och ledare. 

I Stockholm finns ca 76 klubbar. Uppland ca 29 klubbar. Örebro ca 28 osv.... 

Om denna velodrom byggs kommer det att kanske generera framlida medaljörer pa VM/OS ! 

Allt hänger på att erbjuda en fullvärdig velodrom för klubbar att kunna träna i första hand ungdomar men även sa skulle det visa att Österåkers 
kommun verkligen satsar pa breddidrolten ! 

I anslutning till den planerade Multisporthallen finns det mark där velodromhallen kan byggas. 

Namn * 
Pauli Saastamoinen 

0 Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 

kotnmunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 


