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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr· 10/1989-90 med anledning av 

ltm Ingvar Björllngs m.fl. hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen an

gående möjligheterna att förverkliga 

ett allaktivitetscentrum. 

Landstinget har den 8 december 1989 inbegärt kulturutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört vikarierande kulturrådssekreteraren Mats 

Backman och sekreteraren Ålands Idrottsråd "rom Liljeblad, får med anledning 

härav anföra följande. 

I motionen föreslås att en undersökning av möjligheterna att inrätta ett allaktivi

. tetscentrum med utrymme för t.ex. mässor, konserter och utställningar görs. 

Motionärerna föreslår de&.sutom att en motorbana för streetrace, som även skulle 

kunna användas för utomhusutställningar' skulle 'finnas i an~lutning till centret. 

Utskottet har erfarit att frågan nyligen aktualiserades då Ålands Idrottsdistrikt och 

Ålands internationella idrottsorganisation hemställde till, idrottsrådet · om tillsät

tandet av en utredning med uppgift att utreda förutsättningarna för att inrätta en 

stor inomhusanläggning för både idrottsliga och kulturella evenemang. 

Från kulturrådet~ sida ansåg man visserligen att frågan förtjänade att utredas men 

att en hall av d~tta sfag i första hand skulle tjäna idrottarnas och mässarrangÖter

nas syften. Kulturrådet ansåg att en kombinerad anläggning skulle vara till nytta 

för kulturlivet endast i begränsad omfattning. 

Landskapsstyrelsen beslöt i januari i år efter att ha hört idrottsrådet och 

kulturrådet att inte vidtaga några åtgärder i ärendet. Landskapsstyrelsen b~sfät 
dock att föreslå att initiativtagarna, d.v.s Ålands Idrottsdistrikt och Ålands 

internationella idrottsorganisation, inom sig skulle utse en arbetsgrupp med uppgift 

att mera konkret presentera projektet. 

Enligt vad utskottet erfarit utnyttjas de befintliga idrottshallarna i mycket stor 

utsträckning av såväl ungdomar och vuxna som av pensionärer. Inom idrottsrörelsen 

anses dock de befintliga idrottshallarna inte t111räck1igt stora för exempelvis 

fotbolls- och friidrottsträning, varför önskemål har uttryckts om idrottshallar med 

åtminstone måtten 40 x 70 meter men allra helst 60 x 90 meter • 
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Vad gäller anl~ggand:et av en streetracingbana i anslutning till allaktivitetscentret 

konstaterar .. l!tskottet att l<',lndstinget med anledning av hemställningsmotion nr 

2/ 19,85-86 hemställde .hos. landskapsstyrelsen om en utredning av möjligheterna att 

förverkliga. en, kombinerad dragracing- och halkövningsbana på landskapets marker 

och i anledning därav inkomma med förslag till nödvändiga åtgärder. I samman

hanget kan nämnas att.en drag- och streetracingbana måste ha en asfaltyta som är 

700-900 meter lång. Dessutom fordras parkeringsplats för publiken och uppställ

ningsplats jör täylingsbilarna. 

Utskottet kon$,tater<;ir a.tr en arbetsgrupp tillsattes i mars 1986 med anl~dning av 

hemställnings motion nr 36/ 1985-86 med uppgift att utreda frågan om et;\ ~.4J~urhus 

beträffande ändamål, placering, utrymmesbehov, huvudman och finansiering m.m. 

Som en lösningsmodell diskuterades ett kombinerat kongress- O(:h k\llW.rhus. 

Arbetsgruppen _konsta.tera<:fe dock att ett. kombinerat kongress- oc,h. kl;lf~urhus:,;.r .. ··· 

visserligen haf ekonomiski3, fördelar vad gäller finansieringen av bygg,nads}(qstna:· .. · i 

derna och dr:iftskostm~derna. Ett kongress,.. och konferenscen,trum drivs, emellertic;f .. 

med krav på lönsamhet varför arbetsgruppen befarade att tillgängligheten för 

kulturella akt~yjteter sannolikt skulle bli begränsad, i synnerhet under de perioder . . , '"-

då kon~ressv~r.ksa.~heten har. högsäsong. . . . .~ .... •; 

Utskottet konstate.rar att ärendet redan behandlats vid ett flertat,tillfällen och 

anser inte att det finns skäl att ytterligare utreda frågan. 

Med hänvisning till .Qetqvan anförda får utskottet vördsamt föresJA 
' . ' .:.! , .. ,,·' . - ; 

Marie hamn den1 f 9 mars 1990 

att Landstinget rn~tte förkasta. hem

ställningsmotion nr 4/ 1989-90. 
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På kulturut.skottets vägnar: 

(':' 

Barbro Sundback 
ordförande 

Carina Str8:nd 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceordfö
randen Nordberg samt ledamöterna Fagerholm, Lindeman och Öberg. 


