
 
Solna den 28 februari 2022 

Enkel fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm 
 
Enkel fråga om Sport & Lek 
 
Under föregående fullmäktige debatterades Vänsterpartiets interpellation om Sport & Lek. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande framhöll att utlåning finns på totalt fem platser runt 
om i staden, vilket även är det som anges på stadens hemsida. På Överjärva gård är det 
endast styltor och en slags hinderbana som kan lånas och på biblioteket är det brädspel, 
vilket alltså innebär att det inte är möjligt att låna någon sport- eller friluftsutrustning där. 
Utlåningen på Bergshamra IP tycks fungera väl, men är endast tillgänglig några timmar på 
söndagarna under 2,5 månader. Det gör att de två ”stora” och något mer permanenta 
utlåningsplatserna, enligt stadens hemsida, är Skytteholmsparken samt Q-lans fritidsgård.  
 
När Vänsterpartiet nyligen besökte fritidsgården Q-lan framkom det dock att fritidsgården och 
dess personal inte alls ansvarar för någon utlåning av Sport & Lek-utrustning och aldrig har 
gjort det. Utrustningen finns inte heller i fritidsgårdens lokaler. Detta trots att det under sex 
månaders tid har stått på stadens hemsida att utlåning sker på Q-lan, och står så även när 
denna enkla fråga författas. Även Q-lans öppettider och telefonnummer anges på stadens 
Sport & Lek-hemsida. Så sent som på senaste fullmäktige framhöll Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande det fantastiska i att kunna låna sport- och friluftsutrustning så 
sent som 23.00, vilket är Q-lans stängningstid på fredagar. I praktiken förekommer dock 
ingen utlåning alls på fritidsgården och det har heller aldrig gjort det.  
 
Det är oroväckande att nämndens ordförande inte tycks känna till detta, och att medborgarna 
inte kan lita på att informationen på stadens hemsida är korrekt.  
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande: 
Hur kommer det sig att informationen på stadens hemsida om Sport & Leks utlåningsplatser 
är inkorrekt?  
 

  
 
Sandra Lindström            
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