Svar på interpellation (2017:19) av Johan Nilsson
(M) om orimlig fördröjning av upprustningen av
Västertorps sim- och idrottshall
Johan Nilsson (M) har ställt följande frågor till mig:
1. Hur säkerställer borgarrådet att Västertorps sim- och idrottshall
kan hålla öppet och erbjuda en bra och attraktiv miljö även
framgent under den tid som staden utreder framtida lösningar?
2. Kan borgarrådet tänka sig att omedelbart genomföra vissa
standardhöjningar för en mer hygienisk och attraktiv miljö vid
sim- och idrottshallen
3. Om staden väljer att renovera den befintliga sim- och
idrottshallen, hur säkerställer borgarrådet att en temporär lösning
kan tillmötesgå behovet av sim- och idrottslokal på platsen
4. När kan borgarrådet utlova att det kommer att kunna fattas ett
beslut om sim- och idrottshallens framtid? Är det rimligt att
staden ska utreda medan hallen förfaller ytterligare?
Att fler av stadens bad är i behov av upprustning är en konsekvens av flera
års eftersatthet.
Likväl som det finns ett behov av nyinvesteringar finns det även ett behov
av reinvesteringar. Flertalet av stadens simhallar är i stort
renoveringsbehov och det måste prioriteras. Vi vill inte hamna i en
situation där simhallarna måste stängas på grund av säkerhetsskäl.
Vi hanterar nu konsekvenserna från att tidigare majoriteter inte prioriterat
frågan tillräckligt högt och har den här mandatperioden genomfört den
största simhallssatsningen på årtionden. Vi miljardinvesterar i stadens bad
för att säkerställa stockholmarnas fortsatta sim- och badmöjligheter.
För majoriteten i stadshuset är det viktigt att alla som växer upp i
Stockholm ska ha möjlighet att idrotta och motionera. Simning är en
motionsform som erbjuder stora möjligheter till rekreation och rörelse.
Simhallsrenoveringar kräver dock omfattande utredningar, då flera
simhallar är komplexa byggnadstekniskt, samt att flera av de befintliga
hallarna har kulturhistoriska klassificeringar som måste tas hänsyn till.
Projektet med Västertorp följer den tidsplan som fastställts i
utredningsbeslutet och vi ser i dagsläget inga indikatorer på att badet
behöver stänga. Förvaltningen arbetar löpande med underhåll av stadens
sim och idrottshallar och vi renoverar för att få ner kostnaderna för det
löpande underhållet.

Utredningen om Västertorps sim- och idrottshall är i ett tidigt skede och
kommer att belysa konsekvenserna för såväl badets besökare som de olika
föreningarna som bedriver verksamhet i hallen. Vår ambition med
renoveringarna är att förbättra för stadens idrottsverksamhet och skapa så
mycket idrottsyta som möjligt vilket är det förvaltningen nu håller på att
se över. Ombyggnad och upprustning alternativt nybyggnad av
anläggningen är angivet som ett prioriterat projekt i stadens
investeringsstrategi.
Störningar under renoveringsperioder är ofrånkomliga och tidigare
renoveringar har resulterat i olika lösningar som överdäckning av
utomhusbad eller hänvisning till stadens andra bad och idrottshallar.
Utredningen får påvisa vad som lämpar sig bäst i detta fall.
I och med renoveringarna får simhallarna kapacitet att ta emot fler
besökare vilket är positivt för simningen i helhet.
Vi renoverar och utvecklar Stockholms simhallar för att skapa
förutsättningar för framtida generationer att motionera och utveckla sin
simkunnighet.

Stockholm den 5 september 2017
Mirja Räihä
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