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MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTERINK NÅGONSTANS I 
CENTRALA ÄLVSBYN 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Avslå medborgarförslag om en uterink någonstans i centrala Älvsbyn. 

_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att ordna med en plats där det 

finns ishockeyplan (uterink) med sarg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1, att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för 

beslut senast den 27 oktober 2014. 

_____ 

 

Älvsbyns Fastigheter AB, VD Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 

 

Det har funnits ett antal uterinkar (med och utan sarg) både i Älvsbyn och i 

byarna som tekniska kontoret (VA-sidan) spolat med hjälp av räddnings-

tjänsten. I samband med bolagisering och besparingar så har dessa 

spolningar upphört.  Varken Älvsbyns Energi AB eller räddningstjänsten 

har ansetts sig ha resurser att fortsätta med detta.  

 

Vissa byar har dock med frivilliga krafter fortsatt med både spolning och 

underhåll medan andra rinkar förfallit och i vissa fall har man gjort enklare 

isbanor. I centrala Älvsbyn finns ishallen där både barn och vuxna kan åka 

skridskor och spela hockey. 

 

Om förslagställaren eller någon annan är villig att ta på sig drift och under-

håll av uterinkar så finns det möjlighet att ordna plats för detta. Det har 

tidigare år lämnats flera förslag om skottning av Lomtjärn för att där skapa 

möjligheter att åka skridskor. I vinter har det funnit bra is på Lomtjärn och 

varit snöfritt stora delar av vintern, men nästan ingen har åkt där. 

 

Älvsbyns Fastigheter AB tror inte att en uterink skulle bli speciellt mycket 

använd och att det inte är ekonomiskt motiverat att skapa en uterink i 

centrala Älvsbyn, som drivs med kommunala medel.  

 



 

 

Förslag till beslut 

Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med 

ovanstående svar avslå medborgarförslaget.  

 

Kommunstyrelsen 

Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-

munstyrelsen bifaller detsamma. 

_____ 
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