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Medborgarförslag om skridskobana på Lomtjärn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Anse medborgarförslaget om skridskobana på Lomtjärn vara besvarat. 
_____ 
 
Sammanställning av ärendet 
Julia Lestander har lämnat in ett medborgarförslag om skridskobana på Lom-
tjärn, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2013, § 20 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 4 november 2013. 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Anders Nilsson har yttrat sig i ärendet. 
 
Det har kommit in ytterligare ett medborgarförslag om att hålla Lomtjärn 
plogad (senast 2010) nu även med önskemål om vattning, skottning, slipning 
m.m. på grund av att förslagställaren menar att det är för fullt i ishallen.  
 
Under flera vintrar har isen plogats, då det varit gynnsamma väderförhåll-
anden och då det inte varit kastat mycket sten på isen. Tyvärr verkar det vara 
populärt att slänga ut sten på isen för att se om den håller. Detta får till konse-
kvens att det är riskabelt att åka skridskor om det finns fastfrusna stenar i isen.  
De senaste åren har det vissa år varit alldeles för mycket sten och skräp fast-
fruset och andra år har det varit så dålig is att det inte varit möjligt att ploga.  
 
Ambitionen från Älvsbyns Fastigheter AB är att när väderförhållandena och 
nedskräpningen gör en plogning meningsfull så ska isen plogas. Däremot har 
Älvsbyns Fastigheter AB inte någon möjlighet att spola (det finns inget vinter-
vatten i parken) och inte heller resurser (varken personella eller ekonomiska) 
att skotta och slipa efter varje nederbörd. Slipning kräver ismaskin och den 
som finns i ishallen är inte godkänd att köra i trafiken med.  
 
Förslag till beslut 
Anse medborgarförslaget om skridskobana på Lomtjärn vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 20. 
 
 



 

 

Kommunstyrelsen 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-
munstyrelsen bifaller förslaget. 
_____ 

 
Vid protokollet Lilian Johansson  
  
2013-11-11  
Ordförande Helena Öhlund Justerare Tomas Egmark 
 


