
 

 

2019-01-02 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Många barn, vuxna och äldre uppskattar att antingen åka skridskor eller vara närvarande när nära 

och kära ägnar sig åt aktiviteten. Skridskoåkning är vidare en både effektiv och skonsam 

motionsform. Alla kan dra nytta av träningen på isen, även om man inte har åkt skridskor sedan 

barnsben, och är vidare en bra variation av den vanliga träningen. Skridskoåkning är ett bra sätt att 

komma i gång med att motionera även för dem som inte är vana vid att sporta. Det är en skonsam 

och behaglig motionsform som låter personen börja i sitt eget tempo, till och med i samma tempo 

som en promenad, utan att riskera att få ont i knä och andra leder. 

Tyvärr är isarna i kommunen inte alltid bärande och ishallens tider för skridskoåkning inomhus är ofta 

få för allmän åkning vilket leder till att våra invånare måste söka sig utanför Håbo kommun. 

En lösning för detta är etablerandet av en isbana för spontan friåkning utomhus i kommunen, 

förslagsvis i centrala Bålsta mellan exempelvis ishallen och biblioteket i nära anslutning till 

skateparken, men berörd förvaltning bör se över ifall mer lämplig plats finns. 

Det finns flertalet modeller, storlekar och varianter av kommunala isbanor som dessutom är flyttbara 

och valet finns även mellan så kallad ”konst-is” eller ”natur-is” där de senare tas fram i samband med 

vintersäsongen och sedan förvaras under sommarhalvåret vilket gör platsen tillgänglig för annan 

verksamhet under årets varmare månader. 

   

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att berörd förvaltning ges i uppdrag att se över lämplig plats för etablerande av 

utomhusbana för friåkning i Bålsta 

Att berörd förvaltning utreder kostnader för etablerandet av en utomhusbana för 

friåkning i Bålsta samt olika varianter och modeller för denna 

Att Håbo kommun etablerar en utomhusbana för friåkning i Bålsta om ovan uppdrag visar 

att det är ekonomiskt genomförbart 
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