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Idrottsparken – en skandal!
Vanligt folk begriper inte hur man kan satsa så mycket pengar på en ombyggnad av
idrottsparken i Norrköping. Man får väldigt lite för pengarna. Ur en investerares synpunkt är
konstigt att investera 290 mkr för få en lägre publikkapacitet. Logerna måste bli väldigt dyra
för uppväga minskningen av kapaciteten och den höjda planhyran. Man skall alltid bli
misstänksam när man har bråttom att driva igenom ett beslut. Man hade gott kunnat avvakta ett
år och se om IFK Norrköping klarar sig kvar i allsvenskan. Naiva politiker och
överoptimistiska fotbollsentusiaster har lyckats driva igenom projektet. Politikerna ställde sig
aldrig frågan om IFK klarar av planhyran och man har ej granskat IFKs ekonomi. IFK har en
mycket svag ekonomisk ställning. Politikerna har ofta bristfälliga kunskaper i ekonomi och
företagande och har därför dåliga förutsättningar att bedöma en satsning typ Idrottsparken.
IFK har på 111 år endast lyckats skrapa ihop ett eget kapital på 465 000 kr. Förra året gjorde
föreningen en förlust på 915 000 kr. Årets budgeterade överskott är 1 500 000 kr. På detta skall
man 2010 klara av en planhyra som höjs från ca 0,5 mkr till 15 mkr eller till 8 mkr om man
spelar i Superettan. Med en budgeterad omsättning på 49 mkr för 2008 så räcker det med en
ganska liten avvikelse för att man ska få ett negativt eget kapital och då är elitlicensen i fara.
Vad får man för 290 mkr? Man får en lägre publikkapacitet, restaurang och loger. T.ex.
kostnaden för att sänka planen för att skapa ytterligare publikplatser är mycket stor. IFK jämför
med Cloetta Center i Linköping men den jämförelsen är felaktig. I Linköping hade man sålt 48
av logerna innan byggstart och publikkapacitet byggdes ut kraftigt. Det är svårt att använda
Idrottsparken till annat än fotboll men en ishall går bra att använda för annat t.ex.
melodifestivalen.
Jag är nyinflyttad och beslutet var redan taget i kommunfullmäktige när jag fick reda på
projektet. Den spontana reaktion var att 290 mkr mycket pengar för en fotbollsanläggning. Det
var nyligen årsmöte i miljöpartiet och där ville jag ta upp ämnet. Tyvärr blev det brist på tid
och ämnet hanns inte med. Jag var mycket överraskad att ledningen i (mp) ställt upp på
projektet. Det är ett slöseri med skattebetalarnas pengar (en investering med låg och osäker
avkastning). Om man har massa pengar över som man inte vet vad man skall göra med så hade
man ju kunnat använda det för miljöinvesteringar. Dessutom är det inte en kommunal uppgift
att driva elitfotboll.
För IFK är Idrottsparken en vinna/försvinna-satsning. Kommunen tar ju hela risken och kan
även få stå för merkostnader vid byggnationen. På aktiespararnas möte uttrycket Fredrik
Ringborg det som att ”Kommunen sitter med Svarte Petter”. Säljare är alltid överoptimistiska
och trots en kraftig ökning av match- och sponsorsintäkterna så lyckas man endast få ihop ett
budgeterat överskott på 1,5 mkr för 2008. Med en höjd planhyra för 2010 från 0,5 mkr till 15
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mkr (8 mkr om superettan) blir man allvarligt oroad för klubbens framtid, men när det väl är
byggt så kan man ju alltid förhandla om villkoren för planhyran.
På supporterklubbens årsmöte berättade Sören Cratz att han tror på 6-7 plats i allsvenskan.
Hans uppgift är att vara optimistisk så en rimlig målsättning är en tiondeplats och det är
godkänt om man klarar sig kvar i allsvenskan. Just nu har man förlorat två raka träningsmatcher
och läget är allvarligt inför säsongsstarten. Det kommer bli stark press på tränarna om det går
dåligt i serien. Som vanligt kommer man då kräva tränarens avgång. Mats Jingblad har lyckats
vinna superettan med den klart största budgeten och den bästa spelartruppen. Det går inte att
jämföra Mats ledarprestation med Sörens som har lyckats vinna SM-guld med Hammarby trots
att man hade en medioker spelartrupp. Sören är tränaren med klart bäst meriter men han är
tyvärr bara andretränare. Jag skulle ha valt Sören som förstetränare.
Ytterst ansvarig för om det går dåligt i serien är ordföranden Hans Lundin. Med en satsning på
en ombyggnad är han även ekonomiskt ansvarig. Ombyggnaden och den höga planhyran sätter
IFK Norrköpings existens på spel. Det är oerhört oansvarigt. Han är väl antagligen mest
intresserad av byggrätterna för sitt jobb på Riksbyggen. Han är inte känd för att stå med bägge
fötterna på jorden.
Bernt Eklund, medlem i (mp), Aktiespararna, IFK och Peking Fanz
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