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Interpeilation till Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande

Till vilken arena har kronprincessparet blivit inbjudna ? Till

Wallenstams arena ? Eller till Österåkers multiarena ?

Under lång tid har ett sponsoravtal mellan Österåkers kommun och företaget Wallenstam varit

uppe för diskussion 00h förslag till beslut har funnits som inte fått gehör i Österåkers
kommunfullmäktige och har därför återgått till Kommunstyrelsen. Frågan om multihallens namn,
frågan om förslag till avtal är inte klart. Frågan ligger i kommunstyrelsen och vi har sedan länge
väntat på att ett förhoppningsvis nytt och bättre förslag skall komma upp till Österåkers

kommunfullmäktige. Det har än så länge inte kommit upp något sådant.

När vi nu ser på kommunens webbsida att kommunstyrelsens ordförande haft ett digitalt möte
med kronprincessparet och där benämnt arenan, citat

”
Jag tog tillfället i akt att inbjuda

kronprinsessparet till den formella invigningen av Österåkers multiarena".

Ja, då kanske detta är ett tecken på att namnfrågan har tagit något steg framåt, från ett

undermåligt och starkt kritiserat sponsoravtal där arenan skulle namnges Wallenstams arena
genom ett sponsoravtal, till att få ett lokalt förankrat namn Österåkers multiarena.

Vi vet inte säkert vad som händer i frågan, därav denna interpellation för att få klarhet.

Så vi undrar:

1. Har ni gjort ett omtag och förkastat ert förslag om att arenan skulle heta Wallenstam?
I så fall utgår vi ifrån att sponsoravtalet fallit ?

2. Vi Socialdemokrater har föreslagit att det lokala näringslivet och kommuninvånarna borde få

vara med och komma med förslag till namn på arenan, är det något ni nu kan tänka er?

3. När, och ivilken instans, Österåkers kommunfullmäktige? Får möjlighet att ta det slutgiltiga

beslutet?
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