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Remissvar på medbcrgarförslag nr I7/20I9 - Inomhusvelodrom

Sammanfattning
Medborgarförslag nr 17/2019 - Inomhusvelodrom går ut på att anlägga en inomhusvelodrom för

bancykling vilket enligt förslagsställaren skulle locka cyklister från i huvudsak Mälardalsomtådet.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

Kommunstyrelsen besluta

Avslå medborgarförslag nr 17/2019 - Inomhusvelodrom med hänvisning avsaknad av intressenter

och sponsorer.

Bakgrund
Det har till Österåkers kommun inkommit ett medborgarförslag, Medborgarförslag nr 17/2019 -

Inomhusvelodrom, som remitterats till Kultur- och fritidsnämnden samt till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Förvaltningens slutsatser

En velodrom är en oval, lutande bana som används till tävling och träning i bancykling.

Internationellt är det en relativt vanligt idrott med olika typer av tävlingsmomcnt. Det är även en

OS-gren. I Sverige är vclodromcykling mer begränsad och har begränsat antal anläggningar. Det

finns för närvarande en inomhusvelodrom i Luleå. Förslagsställaren har således en poäng i att en

inomhusvelodrom skulle locka många intressenter.

För att motivera en satsning på att bygga en inomhusvclodrom skulle det behöva ñnnas starka

intressenter, så som Svenska Cykclförbundct, sponsorer, och/ eller starkt drivande cykelklubb, och

sådant intresse har hittills inte lyfts. Även marktillgångcn i Österåkers kommun är starkt begränsad

och användningen behöver noga övervägas. Förslagsställaren ville särskilt lyfta marken i anslutning

till den planerade Multisporthallcn där det dock inte ñnns tillräckligt med kommunal mark. Med
detta i beaktande är en cykelvelodrom inte en prioriterad fråga i Österåkers kommun.

Bilagor

Medborgarförslag nr '17 /2019 - Inomhusvelodro

WMI/:9
Eva Wiström Katti Bau

Förvaltningschef Kultur och fritid Sakkunig idrott och fritid
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