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Bygg	  en	  multiarena	  i	  Kirunas	  nya	  centrum	  
	  
Kirunas	  sportanläggningar	  är	  gamla	  och	  i	  dåligt	  skick.	  Matojärvi	  ishall,	  Simhallen	  och	  
Sporthallen	  har	  alla	  passerat	  bäst	  före	  datum.	  Med	  simhallen	  gick	  förfallet	  så	  långt	  att	  
den	  var	  tvungen	  att	  stängas	  på	  grund	  av	  arbetsmiljön.	  
	  
Idrottsföreningarnas	  verksamhet	  är	  en	  hörnpelare	  för	  befolkningshälsan,	  men	  för	  att	  
bevara	  och	  utveckla	  det	  krävs	  satsningar	  på	  bättre	  lokaler.	  Om	  det	  som	  hände	  med	  
simhallen	  tillåts	  upprepas	  kommer	  det	  att	  innebära	  ett	  hårt	  slag	  mot	  föreningslivet	  i	  
Kiruna.	  	  
	  
Dessutom	  börjar	  frågan	  om	  Kirunas	  nya	  centrumetablering	  att	  bli	  allt	  mer	  klarlagd.	  Att	  
bygga	  en	  multiarena	  där	  skulle	  vara	  ett	  utmärkt	  sätt	  att	  på	  allvar	  sätta	  igång	  
stadsflytten.	  
	  
Vilka	  aktiviteter	  som	  ska	  rymmas	  i	  en	  multiarena	  kan	  bestämmas	  vid	  ett	  senare	  tillfälle.	  
Men	  förslagsvis	  bör	  simhall,	  ishall	  och	  det	  som	  nu	  finns	  i	  sporthallen	  ingå.	  
	  
Pengarna	  som	  skulle	  behövas	  för	  att	  renovera	  simhallen	  kan	  istället	  utgöra	  en	  rejäl	  
grundplåt	  för	  att	  bygga	  en	  multiarena.	  Utöver	  detta	  så	  bör	  kommunledningen	  inleda	  
förhandlingar	  med	  LKAB	  om	  finansiering.	  	  Dels	  för	  att	  LKAB	  behöver	  ett	  fungerande	  
samhälle	  med	  god	  befolkningshälsa	  för	  att	  kunna	  bedriva	  sin	  verksamhet,	  och	  dels	  för	  
att	  byggnaderna	  som	  multiarenan	  skulle	  ersätta	  ändå	  kommer	  att	  behöva	  rivas	  och	  
ersättas	  på	  grund	  av	  gruvbrytningen.	  
	  
Undertecknade	  föreslår:	  

• Att	  en	  multiarena	  byggs	  i	  Kirunas	  nya	  centrum	  	  
• Att	  idrottsföreningarna	  får	  bestämma	  utformningen	  på	  multiarenan	  
• Att	  kommunledningen	  inleder	  förhandlingar	  med	  LKAB	  om	  finansieringen	  av	  

bygget	  
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