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Förslag om att behålla och utveckla
spelplaner i Bandhagen-Högdalen
Svar på remiss av motion från Alexander Ojanne (S),
(KS2020/1219).
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Alexander Ojanne
(S) om att behålla och utveckla spelplanerna i BandhagenHögdalen. Behovet och efterfrågan av fler idrottsytor är fortsatt hög
inom staden och det gäller i hög grad området BandhagenHögdalen. Planerings- och projekteringsarbeten pågår för anläggande av konstgräs och eventuella ispister vid Högdalens BP
samt Årstafältet. Arbetena planeras att utföra under 2021-2022.
Några nya bollplansytor planeras inte. Förvaltningen bedömer att
det skulle kunna vara möjligt, att på sikt, även anlägga konstgräs på
Stureby BP och Sjöängens BP, men den senare bollplanen kräver en
detaljplaneändring.
Bakgrund
Motionen handlar om att behålla och utveckla spelplanerna i
Bandhagen-Högdalen. Motionären föreslår att minst en ny fotbollsplan projekteras inom Bandhagen-Högdalen och som ska stå färdig
innan Bandhagens skola byggs ut. Därutöver föreslås att Högdalens
BP anläggs med konstgräs och kylanläggning så den kan spolas vintertid.
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Ärendet beredning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Alexander Ojanne
(S) om att behålla och utveckla spelplanerna i BandhagenHögdalen. Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret,
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fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och Enskede-Årsta Vantör
stadsdelsnämnd. Remisstiden sträcker sig till den 16 mars. Inom
idrottsförvaltningen har ärendet beretts av planeringsenheten.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen kan konstatera att behovet och efterfrågan av fler
idrottsytor är fortsatt hög inom staden, inte minst i området
Bandhagen-Högdalen. Behovet av fler konstgräsplaner är dokumenterat stort. För att bland annat kompensera för de planerade tillfälliga skolmodulerna på Bandhagens grusfotbollsplan längs Trollesundsvägen så har fastighetskontoret fått i uppdrag av idrottsförvaltningen att påbörja en projektering inför ett anläggande av
konstgräs och en mindre ispist på Högdalens BP. Arbetena planeras
till i huvudsak under 2021-2022.
Noterbart i sammanhanget är att Sturebyskolans BP anlades med
konstgräs under 2014 som en kompensation för att grusfotbollsplanen längs med Örbyleden nu exploateras. Någon ny fotbollsyta
har inte tillkommit i Bandhagen-Högdalen. Däremot pågår ett planeringsarbete med att anlägga en helt ny konstgräsplan med eventuell ispist på Årstafältet. Projekteringsarbeten startar under kvartal 1,
2021. och ett genomförande planeras till 2022. För konstgräsfotbollsplanen på Årstafältet finns, förutom en bollplan i den nya antagna detaljplanen, även en byggrätt för en service-byggnad innehållande bland annat omklädningsrum.
Några nya bollytor inom området Bandhagen-Högdalen planeras
inte i dagsläget. Däremot skulle det kunna vara möjligt att på sikt
anlägga konstgräs i närområdet på Stureby BP längs Tussmötesvägen i Stureby. Bollplanen har för närvarande naturgräs. Vidare
bör möjligheterna av att ändra detaljplanen för Sjöängens BP i
stadsdelen Örby, intill Sjöängsskolan, från icke detaljplanelagd
mark till idrottsmark utredas och därefter anlägga en konstgräsplan
på befintlig grusyta, om så är möjligt.
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