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OLOF KARLANDER - projektledare i utrendingen om ”En ny
huvudstadsbana?” talade inför en stor publik galoppaktiva i torsdags kväll.
(Bilden är från ett tidigare möte). Foto: Stefan Uppström.

» Visa alla Artiklar

2008-10-10

Välbesatt möte om Täbybanan
I torsdags kväll hölls ett Öppet Hus-möte med anledning av
utredningen om en eventuell ny huvudstadsbana, alltså
eventuell flytt av Täby Galopp.

Inför ett fullsatt Ascot-rum i Täby Galopps läktare betonade
projektledaren Olof Karlander att utredningen i första hand verkligen
rör sig om en förutsättningslös utredning om en eventuell försäljning
av Täby Galopp och flytt av detsamma.

Utredningen som ägs av ATG och Svensk Galopp, ägare av Täby
Galopps mark, är namngiven ”En ny huvudstadsbana för
galoppsporten?”
Frågetecknet är enligt Karlander mycket viktigt. Ingen vet än om det
kommer att bli en försäljning av marken och ingen vet om det blir en
flytt. Men frågan bör och ska utredas.

I utredningen kommer alla aspekter att tas tillvara, alla synpunkter och
fakta ur alla perspektiv. Alla tänkbara alternativ kommer att noga
beaktas och utredas.

Detta möte var ett upptaktsmöte, menade Karlander. Ett möte som
under utredningens gång kommer att följas av ytterligare tre, fyra
möten innan det kan redovisas - vilket ska ske 2009-06-30.
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Först beskrev Olof Karlander kortfattat bakgrunden till varför
frågeställningen om en ny huvudstadsbana? överhuvudtaget tas upp.
Han beskrev i samband med det lite om den stora utredningen
Galoppsportens Framtid som går att läsa om och få ta del av hela
redovisningen på www.galoppsportensframtid.nu.

Några av anledningarna om varför utredningen om en ny
huvudstadsbana? ska utföras är:

– Det råder en hårdare konkurrens om sport och spel som ställer större
krav på sportens förutsättningar, arenan, anläggning som klarar
dagens och morgondagens krav etc. Nuvarande anläggning som
byggdes i början av 60-talet (eller slutet av 50-talet) är sliten och
omodern. Banan med banunderlaget i sig likaså

– Galoppsporten måste på sikt sträva efter att bli självförsörjande

– Täby Kommuns alla partier vill exploatera marken som Täby Galopp
är belägen på

– Marken kan vara mycket värdefull - hur värdefull vet man ej idag, det
hänger också ihop med vad Täby Kommun vill använda den till. Är
syftet att bygga många flerfamiljsbostäder kan det röra sig om mycket
höga belopp och endast det kan vara aktuellt för att en försäljning
överhuvudtaget ska komma i åtanke, om de bara vill bygga ett
villasamhälle är det inte intressant för det kan inte generera lika
mycket pengar

- För dessa pengar skulle ev en ny toppmodern galoppanläggning
kunna byggas på annan plats i någon av Stockholms kranskommuner -
en ny huvudstadsbana

Utredningen ägs av ATG och SG. SG äger marken ”fastighet Hästen 1”
(Täby Galopps tävlingsanläggning, del av parkering och stallbacken).
Men det är ATG som ska godkänna en ev. försäljning, detta för att det
var ATG som var med och finansierade fastigheten efter Täby Galopps
konkurs på 70-talet.

Täby Kommun äger fastigheten Hästen 2 vilket består bl.a. av
”järnvägsvolten” m.m.

Tillsammans med ATG och SG ska även TGAB och Täby Kommun i
styrgrupper vara med och utreda förutsättningarna för en eventuell
försäljning. I styrgrupperna sitter bl.a. SG:s ordf Benny Carlsson,
generalsekreterare Björn Eklund, ordf Mats Denninger, ATG:s VD Remy
Nilsson. Vidare finns det projektgrupper med expertis vad gäller mark,
bygg, fastighet, miljö m.m. samt representant från Täby Kommun,
internationell kompetens, m.fl. Utredningens budget för ett år är
beräknad till ca 3 miljoner kronor.

Viktigt är också alla synpunkter från de aktiva som sitter med mycket
erfarenhet och kunskap.

Karlander poängterar att utredningen styrs helt utifrån vad som är bäst
för galoppsporten.

 

I utredningen kommer man också att utvärdera olika alternativ vad
gäller plats för tävling och/eller träning.

- Om man behåller Täby Galopps tävlingsbana - om man där bara ska
bedriva tävlingsverksamhet och förlägga träningsverksamhet på annan
plats (t.ex Angarn men även annan ev. plats) och ev. på egna gårdar
(jfr med travtränare som flyttat ut från Solvalla till egna
träningscampar) - eller om man ska ha både tävlings- och
träningsverksamhet som idag

http://www.galoppsportensframtid.nu/
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- Om man ska flytta huvudstadsbanan till annan mark - man har bara
tänkt på huvudstadens närkommuner och informerat alla dessa
kommuner förutsättningslöst för att utreda eventuella alternativ - med
antingen bara tävlingsverksamhet - eller både tävlings- och
träningsverksamhet.

– Man ska också se på andra ev. intressenter - om det t.ex. är
intressant att ha galoppsport tillsammans med andra hästsporter 

- Mycket beror också på vad galoppsporten efter den stora utredningen
själv kommer fram till, om vilka krav man ställer på den egna sporten
och spelet i framtiden, vilka visioner och mål man har och sätter upp -
försöka göra en grov skiss på vilka kostnader det rör sig om att bygga
en helt ny tävlings- och ev. träningsanläggning utifrån de krav/mål
man har.

– Viktigt att ATG sätter upp mål för galoppen vad gäller spel och
marknadsföring. Grundbulten, menar Karlander, att det finns ett
gemensamt mål för spel på både trav och galopp, bara tillsammans kan
de båda sporterna utvecklas (se gärna på ”modell Norge” som finns i
utredningen Galoppsportens Framtid)

- Man ska utvärdera värdet på Hästen 1

En vision i utredningen om Galoppsportens Framtid är en
huvudstadsbana med hela Skandinavien i perspektiv, en bana som är
attraktiv för galoppaktiva i både Skandinavien och Europa.

Karlander påpekar att målet är att sätta ribban högt - OM utredningen
pekar på att det bör anläggas en ny huvudstadsbana, då ska det vara
en bana som svarar upp till galoppsportens egna drömmar, mål och
visioner.

Detta är bara kortfattat vad Karlander framförde på mötet. Många
frågor och åsikter ventilerades mellan de aktiva och Karlander och även
representant från Täby Kommun som var med på mötet. Syftet med
mötet var inte att höra röster för eller emot utan för att informera om
vad utredningen verkligen handlar om. 

Att något ställningstagande om försäljning eller flytt inte är taget på
något sätt utan att man förutsättningslöst utreder frågan.

Han uppmanade slutligen alla som har synpunkter och åsikter att
lämna in dem till utredningen antingen via mail eller per telefon.

Olof Karlander måste ges en eloge för att styra upp mötet väl och på
ett tydligt sätt informera om de fakta och förutsättningar som gäller
under utredningens gång. 

HELENA MANSÉN

www.galoppsportensframtid.nu

 

« Tillbaka

»  R E F E R A T

 2008-12-28

Fyrtal för Nicholas Cordrey på
Täbys finaldag! Sex lopp reds vid
Täby Galopps årsfinal den 28
december och Nicholas Cordrey vann
fyra av dem på sina fem ritter, där
SOY ASTURIANO smällde högst i
kv... Läs mer

 2008-12-27

Sir Bastian överraskade i
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Lördagskomben LördagskombTrion
på Täby den 27 december reds med
13 hästar över 2000 meter och
segertiden 2.11,5 var överraskande
bra på det för dagen lösa
underlage... Läs mer

 2008-12-21

Seger i Krafft-finalen och
jultrippel till Stall Patrick Wahl!
Krafft 3-årselit Final var
huvudnumret vid Täbys
söndagstävlingar tre dagar före jul
och Stall Patrick Wahl var starkt
rustat med favoriten Melody
Sta... Läs mer

»  N O T I S E R

 2008-12-17

Flere føl i Danmark Dansk Galop
har i 2008 registreret 188 føl, hvilket
er det største antal i ti år. I 2006 og
200... Läs mer

 2008-12-17

Styrelsen diskuterade utredning,
uppfödarpremier och budget
Utredningen Galoppsportens Framtid
präglade Svensk Galopps
styrelsemöte fredagen den 12
decembe... Läs mer

 2008-12-17

Extra medel till galoppsporten Vid
ATGs styrelsesammanträde förra
veckan beslöts om viss fördelning av
resultatet till sporten... Läs mer

»  I N T E R N A T I O N E L L T

2008-12-16 / USA
Peppers Pride vann sin 19:e raka
seger!
Det fantastiska stoet Peppers Pride
slog åter igen USA-rekord genom att
vinna sin 19:e raka seg... Läs mer

2008-12-08 / HONG KONG
Storlopp i Hong Kong på söndag
På Sha Tin-banan i Hong Kong rids
på söndag fyra Grupp 1-löpningar,
Hong Kong Sprint (1200 m),
... Läs mer

2008-12-07 / JAPAN
Hemmahästarna tog allt i Japan
Cup Dirt (Gr 1) Två amerikanska
hästar deltog i Japan Cup Dirt (Gr 1)
på Hanshin-banan under söndagen,
men de h... Läs mer
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