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Tack vare Energifonden sponsrat av EoN kan fotbollsföreningar med egna anlägg-
ningar hjälpas att ställa om från direktverkande el till alternativa energikällor. 
Här borras det utanför Bua IF:s klubbhus.

utins självhävdelsebehov kan ge Sverige ett Vinter OS. 
Att lägga in över 350 miljarder i budgeten för ett OS i 
semesterorten vid Svarta Havet där både han själv, Jelt-
sin och Stalin byggt sina datjor – ja det är galenskap 
signerat mannen i öst med svart bälte. Det är knappast 
en väg IOK kan fortsätta välja om den olympiska rörel-

sen ska ha kvar sin trovärdighet. Galet är det också när vår idrotts-
minister påstår att ett Vinter-OS blivit för stort för Sverige. Vi kan 
nämligen genomföra ett Vinter Os till en helt annan budget än den 
som råder för fantasmen i Ryssland. Vi har lärt oss att rätta mun ef-
ter matsäck och ändå år efter år producerat VM och OS guld i vin-
terdisciplinerna. Detta är ingen slump. Vi har vintersport i generna. 
Vi ligger sjua i medaljligan för samtliga Vinter OS och alla länder 
över och under oss i Top 10 listan har stått som värd för ett Vinter 
OS utom Finland.Vi har en enastående kompetens av att arrang-
era vintersportsevenemang. Vasaloppet, Alpina-VM, Ishockey-VM, 
Skid-VM, Skidskytte-VM och Curling-VM är bara några exempel. 
Sverige är en vintersportnation. Men vi har ändå aldrig arrangerat 
ett vinter-OS. Sex ansökningar har inte räckt.  Närmast var vi 1994 
med Östersund/Åres ansökan då Norge slog oss på målrakan med 
Lillehammer. 

Nu vill Norge återigen genom Oslo söka vinter-OS 2022. En folk-
omröstning i samband med Stortingsvalet visade att majoriteten av 
Oslos invånare är för ett OS. Samtidigt vill Oslo kommun ha statliga 
garantier på cirka 37 miljarder kronor för att gå vidare. Oslo är be-
roende av att de alpina grenarna körs i Lillehammer.

Den svenska modellen är att Stockholm med hjälp av Åre söker OS. 
De alpina fartgrenarna, störtlopp och super-G, körs i Åre, alla övri-
ga i Stockholm. Annars håller inte ansökan. Tankar fi nns på att göra 
tex. Hammarbybacken eller Flottsbrobacken i Huddinge högre, 
brantare och längre. Då kan bland anat skicross och slalom gå där.

Tekniken gör att skidspår kan garanteras upp till plus tio grader. 

Det fi nns planerade bostadsprojekt som bland annat studentbostä-
der som skulle kunna fungera som OS-by och därefter som bostäder 
efter OS i ett Stockholm med bostadsbrist 

Nyckelfrågan
Nyckelfrågan blir nu att ena folket och att påvisa att OS är ett sam-
hällsekonomiskt hållbart projekt där pengar inte tas från andra om-
råden. Stockholm har infrastrukturen och arenorna. I Sotji  har allt 
byggts från grunden: fl ygplats, järnvägar, motorvägar, anläggningar. 
Galenskapen i Ryssland är ett av Stockholms starkaste argument för 
att ta hem spelen. Precis samma argument för övrigt som Oslokam-
panjen nu använder sig av. 

Den av idrotten utsedde utredaren Jöran Hägglund beräknar bud-
geten till 9,8 miljarder och att det kommer att krävas ytterligare in-
vesteringar på ca 2,5 miljarder kronor.  Budgeten för själva ansök-
ningsprocessen är ungefär 250 miljoner kronor. 

Utredningen lyfter även fram krav på förbättrad infrastruktur till 
och från Åre och matarkapacitet av fl yg mellan arrangörsstäderna.

Öppnings- samt avslutningsceremonin ska äga rum i Tele2 Arena. 
Förslaget är sedan att den olympiska elden ska placeras på toppen 
av Hammarbybacken. 

Enligt utredningen krävs fem investeringar: bob- och rodelbana, 
förbättrad fallhöjd för slalom och hoppbackar, arena för skridsko 
samt skidstadion inklusive skjutvall. 

Mediecentret är tänkt att lokaliseras till Älvsjömässan. 

En avsiktsförklaring om en OS-ansökan måste vara inlämnad den 
14 november till Internationella olympiska kommittén (IOK). 
Den 14 mars 2014 ska sedan den formella ansökan från Sveriges 
olympiska kommitté ske.  2015 utses vilken stad som får arrangera 
vinter-OS 2022. 

OS förstärker Sverigebilden
Sport & Affärer tycker att det är dags att duka upp till fest nu och 
inte bara se på när andra har kul. Vi har en mångkulturell och aktiv 
befolkning och den bästa symbolen för global gemenskap är en OS 
fest. Vi värnar om miljön och exporterar vår kunskap i miljöteknik 
runt hela världen. Den bästa symbolen för miljö är att vi fortfaran-
de kan erbjuda kyla och snö på vintern och fyra årstider. Sverige har 
också lärt sig att rätta mun efter matsäck vilket borgar för en bra 
ekonomi. Ett välarrangerat OS kommer att stärka Sverigebilden och 
lyfta fram de positiva värden Sverige står för.

Om alla miljoner som sitter klistrade framför Vinterstudion för att 
njuta av vintersport på burk reser sig upp, gör sina röster hörda och 
erbjuder sina ideella insatser, ja då ökar chanserna avsevärt. Många 
inom näringslivet har redan börjat förstå vilka möjligheter ett hem-

ma OS ger. Snart verkar 
det bara vara regeringen 
som inte ser möjligheter-
na. Men om folket är med 
– ja då söker vi Vinter OS 
till Stockholm 2022!

Upp ur TV-soffan – Nu söker vi!

P

Trevlig läsning

Gustaf Berencreutz
Redaktör

VÄRLDSKONCERN
MED LOKAL 

FÖRANKRING.
 Vi hjälper stora och små företag med olika typer av transportlösningar. 

Hur kan vi hjälpa dig?

0771-345 345

· · · · · · ·


