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Förhandlingsupphandling – Stockholm SkiCenter (KS/2008:73)
Tullingepartiet är positiva till att skapa förutsättningar och utveckla skidåkningen vid Lida.
Botkyrka kommun bör dra mer nytta av varumärket Lida Friluftsgård. Vi vill förbättra,
marknadsföra och utveckla verksamheten mer. Därför stödjer vi en ökad information, genom
bättre skyltning och information på hemsidan om de utmärkta möjligheter till skidåkning som
finns i kommunen. Skidåkare som bor utanför Botkyrka har kanske inte kännedom om
kvalitén på de fina skidspår som finns. Ungdomar i Botkyrka som ännu aldrig provat
på längdskidåkning skulle med all säkerhet uppskatta skidspåren. Det kanske går att göra Lida
mer tillgängligt genom t ex en skidbuss som ett alternativ till kommunens cirkusaktiviteter?
Däremot finns det många frågetecken runt hur en skidtunnel skulle finansieras samt hur det
påverkar miljön.
Ur ett miljöperspektiv är det osäkert om tunnelprojektet påverkar utvecklingen av
området på ett för kommunen långsiktigt hållbart sätt. Om en tunnel med kapacitet för flera
tusen människor ska byggas kommer det naturligtvis ställa krav på infrastrukturen vid Lida
vad gäller vägar och tillgänglighet. Det är oklart hur det i sin tur påverkar Riksten och den
närliggande miljön. Skidtunneln kommer visserligen att energiförsörjas från en förnyelsebar
energikälla och överskottsvärmen kommer att värma fastigheter. Det är bra. Men hur
klimatsmart är det när många besökare som vill ägna sig åt skidåkning transporterar sig med
bil? Det är osannolikt att en majoritet av skidåkarna skulle välja andra transportalternativ.
Från början var budskapet att en skidtunnel på Lida skulle finansieras av en extern finansiär,
inte av skattemedel. Förutsättningarna för att bygga en skidtunnel har varit extern
finansiering. Men nu står det klart, precis som vi befarat, att denna typ av investeringsprojekt
kräver kommunens delaktighet. Investerarna kräver till en början att kommunen ska ingå i
slutuppgörelsen. Det finns en stor risk för att skattebetalarna får skjuta till ännu mera pengar i
framtiden. Det är inte ekonomiskt ansvarsfullt då projektet innebär stora risker. Om
ovissheterna varit mindre och lönsamheten högre, tror vi att externa finansiärer hade velat
driva projektet på egen hand.
Det pratas i olika sammanhang om att sätta Botkyrka på kartan. I det här fallet vill man skapa
ett starkt varumärke förknippat med skidåkning. Men är det realistiskt att Botkyrka ska få
möjlighet att starta upp ett skidgymnasium? Kommunen bör istället för att satsa på olika PRjippon undersöka vad som gör att människor vill bo och leva i en kommun. Det handlar inte
om att vara först med spektakulära projekt. Det finns andra faktorer som gör att invånarna mår
bra och trivas där de bor. Vi ser hellre att majoriteten ”börjar i det lilla” och marknadsför Lida
ordentligt istället för att satsa på konstgjord andning genom visionära projekt.
Hälsoperspektivet räcker inte för att väga upp de finansiella och miljömässiga risker som
finns. Tullingepartiet stödjer inte förslaget baserat på den information som finns tillgänglig.
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i
Botkyrka kommun i valet 2010.
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