Till Kommunstyrelsens ordförande
Idrottsnämndens eller motsvarande ordförande
Talesperson för opposition
Förvaltningschef med ansvar för idrottsfrågor i följande kommuner:
Järfälla kommun
Stockholm stad
Sollentuna kommun
Solna stad
Sundbyberg
Täby
Upplands Bro
Upplands Väsby
Vallentuna

Hej!
Vi kontaktar er nio kommuner med anledning av att bilsport/kartingbanan vid Stäket, Järfälla
kommun, står inför nära förestående nedläggning. De som äger denna mark är Sollentuna
häradsallmänning och de har sagt upp arrendet med föreningen Järfälla Motorklubb från
den sista december 2017, eftersom de i enlighet med sitt uppdrag behöver öka intäkterna.
Enligt den information som Stockholmsidrotten har fått är Sollentuna häradsallmänning inte
intresserad av att hyra ut anläggningen, utan istället av att sälja marken eller byta mark.
Stockholmsidrotten anser att motorsport generellt är en idrott som är kraftigt hotad i
Stockholmsregionen till följd av att de flesta markområden antingen är naturreservat, står i
begrepp att bli bostadsområden eller annan utveckling. Att hitta ny mark i vår region för en
liknande anläggning är mycket svårt. Denna kartingbana är den sista i regionen som drivs för
föreningsverksamhet. Risken är mycket hög att om denna kartingbana stängs så kommer det
inte kunna byggas en ny anläggning för karting i Stockholmsregionen.
Karting är motorsportens barn- och ungdomssport och därmed ingången till motorsport.
Idrotten Karting lockar barn och unga både till att utmana sig själv på banan och att utveckla
sitt tekniska intresse för motorer och byggnation.

Regional samverkan på idrottsområdet
Stockholmsidrotten har tillsammans med kultur- och fritidscheferna i regionen de senaste
åtta åren bedrivit ett aktivt och mycket positivt regionalt samarbete kring
idrottsanläggningar. Utgångspunkten är att Stockholmsregionen ska vara en attraktiv region
där det finns en mångfald av olika idrotter. Att varje kommun har en större publikarena, eller
specifika idrottsanläggningar för rodel eller skytte är varken ekonomiskt sunt eller hållbart.
Istället vill vi genom detta samarbete verka för att regionens kommuner delar på ansvaret
för idrottsanläggningar med färre utövare alternativt med specifika villkor kopplat till miljö,
buller eller liknande. Stockholmsidrottens roll i detta arbete är att skapa en samsyn med
olika idrottsförbund gällande att varje idrott inte kan ha en egen anläggning. Konkreta goda
exempel på detta är Hacksjöns skjutbana belägen i Botkyrka kommun där Stockholm stad
och Huddinge står för delar av driftkostnaderna. Ett annat exempel är den nybyggda
friidrottshallen i Sollentuna där 8 kommuner delar på driftkostnaden enligt specifik
finansieringsmodell. Dessa två samarbetsprojekt är goda exempel på hur både kommuner
och medborgare blir vinnare genom att anläggningar skapas.
Ni som får detta brev har samtliga unga medborgare som är aktiva på Järfälla kartingbana.
Järfälla Motorklubb har cirka 536 betalande medlemmar varav 350 är under 20 år. Av dessa
medlemmar kommer 80 från Järfälla kommun och övriga från andra kommuner i regionen.
Vi inom Stockholmsidrotten föreslår att denna anläggning blir en regional anläggning där
driftkostnaderna delas mellan de kommuner som har aktiva på anläggningen i en
konstruktion som liknar den som är fallet i Sollentuna friidrottshall.

Vi som är en stödorganisation till idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet anser att detta
är en prioriterad fråga. Därför kommer vi uppmuntra föreningen Järfälla MK att söka bidrag
till från vårt anläggningsstöd och på det sättet skapa ett bidrag i storleksordningen 1,5 – 3
miljoner kronor till ett förvärv av anläggningen. Detta stöd kommer säkerligen inte täcka
hela kostnaden men ska ses som att idrotten också står beredd för ett åtagande.

Stockholmsidrotten kan gärna ta rollen att bjuda in er kommuner till ett möte för att
diskutera om det är möjligt att genomföra. Eftersom detta ärende är mycket brådskande,
arrendeavtalet är uppsagt från sista december 2017, så återkommer vi gärna till er inom kort
med förslag på mötestid.

Med vänliga hälsningar
Cinnika Beiming
Distriktsidrottschef, Stockholms idrottsförbund

