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SVAR PÅ ÖPPET BREV TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 

Hej! 

 

Tack för ett engagerat brev! 

 

Visst har vi en fin ishall i Vadstena - och vi är många som önskar att det var så lätt som att 

bara ”trycka på knappen” för att lägga is till kommande säsong. Tyvärr är det inte så. 

 

Ismaskinerna, eller kompressorerna om vi ska vara noga, är mycket riktigt gamla och i 

mycket dåligt skick. Den tekniska expertis som kommunen anlitar bedömer att ishallen som 

anläggning är tekniskt slut. De tre kompressorerna har gått långt över sin maxtid och har 

under de senaste åren varit en källa till problem. För att ens kunna trycka på knappen 

behöver samtliga kompressorer, ispisten och övrig teknisk utrustning som tillsammans gör 

det möjligt att lägga is ses över, repareras, renoveras eller ersättas. Om vi trycker på knappen 

innan dess händer ingenting. 

 

Alla tre kompressorer behövs vid isläggning, men när is ligger kan anläggningen drivas enbart 

på två maskiner. Den tekniska expertisens senaste bedömning är att befintliga kompressorer 

behöver renoveras var och en för sig till en kostnad av 100 tusen kronor per styck. 

Renoveringsarbetet beräknas ta en månad. 

 

För att ishallen ska bli så fin som vi alla vill till nästa säsong behöver kommunen börja med 

arbeten inne i hallen i december i år. Det gör att tiden som is skulle kunna ligga i hallen – 

förutsatt att alla trasiga delar tas om hand eller byts ut så att vi kan trycka på knappen – är 

kort. En kort isperiod är alltid dyrare än en lång, och i det här fallet gör den tid som det 

skulle ta att fixa allt så att det faktiskt går att trycka på knappen, att den möjliga istiden blir 

väldigt kort. För kort för att motivera att skattemedel används för att skapa en möjlighet till 

is till kommande säsong. 

 

Kommunen vill, precis som ni, ha så mycket hockey som möjligt för pengarna – och då 

måste pengarna spenderas på klokast möjliga sätt. Att spendera pengar, skattemedel, på 

ismaskiner och annan utrustning som alla är överens om är tekniskt slut – och som behöver 

bytas ut helt för att ishallen ska fungera långsiktigt – är inte ett ansvarsfullt sätt att använda 

skattemedel. Så enkelt och tråkigt är det, tyvärr.  

 

Det är beklagligt att hockeyspelande (och konståkande) barn, ungdomar och föräldrar får det 

besvärligt under en säsong. Motala och Mjölby kommuner och ishockeyföreningar kan hjälpa 

till, men det blir – precis som ni skriver – inte enkelt att lösa, om den ens går att lösa för alla.  
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Men kommunen tror på HC Wettern som förening och på en ljus framtid för Vadstena 

ishall. Det är därför som kommunen vill satsa på att renovera ishallen för 16,5 miljoner 

kronor! Men för att kunna nå den ljusnande framtiden behövs både tid och ansvarsfullt 

hanterande av pengar. Kommunen får mer av båda dessa genom att inte trycka på knappen i 

en ”skruttig” ishall i år, utan vänta med knapptryckningen till den renoverade hallen står klar 

till nästa säsong.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Peter Karlsson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 

Vadstena kommun 


