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DEN POLITISKA MAJORITETENS BESKED OM VADSTENA 
ISHALL 

 
Frågan om framtiden för Vadstenas ishall har diskuterats under en längre tid. Under 2020 
visade en utredning på behov av betydande investeringar för att säkra långsiktig drift. 
Ishallen hade is under säsongen 2020/2021 men isläggningen kantades av tekniska problem 
som ledde till att säsongen tvingades avslutas i förtid.  Den samlade bedömningen är nu att 
en ny uppstart inte kan ske 2021 utan att avgörande delar i systemet byts ut. 
 
Under det år som passerat sedan ärendet om en eventuell nedläggning av ishallen 
behandlades i kommunstyrelsen har en framåtsyftande och god dialog förts såväl inom 
kommunen som mellan kommunen och HC Wettern. Inför kommande säsong vill den 
politiska majoriteten i Vadstena kommun ge HC Wettern och Vadstenaborna ett så tidigt 
och tydligt besked som möjligt. Det viktigaste först – vi vill att ishallen ska finnas kvar! Vi 
kommer därför att under hösten 2021 inleda renoveringar av hallen, som bland annat 
omfattar en ny ispist, ny belysning samt nya kompressorer. Detta innebär att HC Wettern 
behöver förlägga sin verksamhet i andra ishallar under renoveringstiden. Vi har all förståelse 
för att detta inte är ett lika roligt besked, men det är ett viktigt sådant för att möjliggöra för 
HC Wettern att i så god tid som möjligt planera sin verksamhet. Kommunen kommer att 
göra allt för att se till så att renoveringstiden blir så kort som möjligt. 
 
Kommunen har, och vill fortsätta ha, en kontinuerlig dialog med HC Wettern och hoppas att 
såväl klubbledning som alla engagerade ungdomar och föräldrar har tålamod med att skjutsa 
och hämta under en period, givet att vår egen ishall därefter blir betydligt bättre. 
 
En tredje viktig sak som vi vill vara tydliga med, är att målet med renoveringen är att avsevärt 
förlänga livet på ishallen, men i första hand som en träningshall nivå A, i enlighet med 
Svenska ishockeyförbundets krav. Det innebär konkret att ishallen moderniseras men inte 
uppgraderas för att kunna hantera ett större publikantal. I och med detta kan en del matcher 
i framtiden komma att behöva spelas i andra ishallar, beroende på vilka krav som ställs från 
Svenska ishockeyförbundet för spel i olika serier. 
 
Den politiska majoriteten vill i och med detta tydliga besked om ishallen ta ett första steg i 
den fritids- och friluftssatsning som kommer att rullas ut i steg under hösten. 
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