
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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Spola	  isbanor	  i	  Tullinge	  	  

 
Inte sällan rapporterar media om att ungdomar rör sig mindre än tidigare. Bristande fysisk aktivitet 
hos ungdomar är ett hälsoproblem som kan kosta samhället enorma summor. För att förhindra detta 
är det viktigt att satsa på förebyggande arbete som t ex idrottsaktiviteter.  
 
Tullinge erbjuder fantastiska möjligheter för den är intresserad av föreningsliv och organiserad 
idrott. Men tyvärr är utbudet av spontana idrottsplatser mer begränsat. Den senaste tiden har en 
mängd medborgarförslag som handlar om just möjligheterna till spontanidrott diskuterats. Spolning 
av isbanor har hört till ett av de vanligaste förslagen. Tyvärr har Botkyrka tvingats hänvisa 
Tullinges ungdomar till Lida och Brantbrink, eftersom vintersportsaktiviteterna är koncentrerade till 
dessa platser, en bra bit från centrala Tullinge. Denna tröskel gör att föräldrar ofta måste skjutsa 
barnen med bil. 
 
Tullingepartiet anser att kommunen bör eftersträva centralt belägna isbanor runtom i Tullinge så att 
även barn, som inte har inte föräldrar med bil, kan spontanidrotta. Lämpligen spolas dessa isbanor i 
anslutning till följande platser: Förskolan Rodret, Falkbergsskolan/Eklidskolan och 
Parkhemsskolan. I samband med detta bör kommunen kontakta närboende samt det lokala 
föreningslivet för att undersöka om de på frivillig basis kan åta sig att hjälpa till med något, t ex allt 
från delfinansiering till spolning, skrapning eller skottning av isen.  
 
Vilken form av träning som barnen väljer spelar inte så stor roll, det viktigaste är att kommunen 
erbjuder alternativ för att uppmuntra barn och ungdomar att röra på sig. Organiserad och spontan 
rörelse är i detta avseende lika viktigt och initiativet bör därför ses som ett komplement till det 
befintliga föreningslivet.  
 
Genom att möjliggöra för spontanidrott minskar vi risken att barn fastnar framför tv:n eller datorn i 
stället för att vara ute och röra på sig. Dessutom rimmar minskad biltrafik väl med Botkyrkas 
klimatmål. Vidare ligger förslaget helt i linje med Botkyrkas idrottspolitiska handlingsprogram där 
det slås fast att möjlighet till motion och spontanidrott i närmiljön är av central betydelse för att 
skapa en bra grund för folkhälsan.  
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunen får i uppdrag att, i mån av gynnsam väderlek, spola is i anslutning till de platser 
 i enlighet med vad som i motionen anförs.  
 
att kommunen etablerar en kontakt med närboende och föreningslivet för att undersöka om de 
 på frivillig basis är intresserade av att hjälpa till i enlighet med vad som i  motionen anförs. 
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