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överlämna kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.
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SAMMANFATTNING

Caroline Lundbom och Ulf Fridebäck (fp) yrkar i motion till
Kommunstyrelsen (nr 2004:74) Stockholms första idrottscentrum vid
Eriksdalsbadet att gatu- och fastighetsnämnden och Idrottsnämnden ges i
uppdrag att undersöka möjligheten att skapa ett idrottscentrum vid
Eriksdalsbadet. Motionen har remitterats för yttrande senast 2005-04-16.
Motionärerna anför bl a att barn måste röra på sig mer och att Södermalm är
en av de stadsdelar som befolkningsmässigt ökar mest i Stockholm men
tyvärr följer inte utbyggnaden av idrottsytor med i utvecklingen. Vid
Eriksdalsbadet finns norra Europas bästa anläggning för simning och hopp
och intill finns Badmintonstadion. Genom att komplettera området med
idrottshall och ishall samt inomhusskyttebana, skulle ett idrottscentrum
kunna skapas.
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En komplettering inom området vid Eriksdalsbadet med bl a idrottshall
prioriteras inte i dagsläget av idrottsförvaltningen som i sitt utlåtande över
motionen till idrottsnämnden angivit prioriterade projekt. Emellertid ser
gatu- och fastighetskontoret för närvarande över möjligheterna att utveckla
området med olika verksamheter, t ex för infartsparkering samt handel och
kontor. I en sådan anläggning skulle en idrottsanläggning kunna inrymmas.
UTLÅTANDE

Bakgrund
En motion från Caroline Lundbom och Ulf Fridebäck (fp) om Stockholms
första idrottscentrum vid Eriksdalsbadet har remitterats till gatu- och
fastighetsnämnden samt idrottsnämnden för yttrande. I motionen framhålls
att svenskarna blir fetare och fetare och att barn måste röra sig mer
samtidigt som det saknas hallar. Södermalm är en av de stadsdelar som
befolkningsmässigt ökar mest i Stockholm medan tyvärr utbyggnaden av
idrottsytor inte alls hänger med. Detta medför att idrottsaktiva barn och
ungdomar tvingas lämna stadsdelen för att kunna utöva sin hallidrott.
Motionärerna hävdar att staden i Eriksdalsbadet har norra Europas bästa
anläggning för simning och hopp och intill finns Badmintonstadion. Genom
att komplettera området med idrottshall och ishall samt inomhusskyttebana,
lämpligtvis vid området norr om badet, ovanpå järnvägsspåren, skulle ett
idrottscentrum kunna skapas. Sådana centra finns i andra städer, bl a i och
utanför Köpenhamn. Genom att skapa ett sådant idrottscentrum skulle
kostnader för personal, uppvärmning, drift och kylanläggningar kunna
minskas. Caroline Lundbom och Ulf Fridebäck yrkar att gatu- och
fastighetsnämnden samt idrottsnämnden ges i uppdrag att undersöka
möjligheten att skapa ett idrottscentrum vid Eriksdalsbadet.
Kontorets synpunkter
Området öster om Eriksdalsbadet är relativt outvecklat. Badmintonstadion
ligger centralt inom området. Diskussion har förts angående möjligheter att
förlägga olika typer av verksamhet här, t ex fler båtuppläggningsplatser eller
infartsparkering. Bl a har Eriksdalsbadet behov av fler parkeringsplatser.
NCC har ett upplag inom området. Spåren mellan Masthamnen och Södra
Station löper genom området. Framtiden för spåren är osäker. Behovet har i
princip upphört då Finlandstrafiken numera använder lastbilar för
transporter. När Citytunneln byggs och Södra Station utökas med ett 5:e och
6:e spår kommer spåren förbi Skanstull att helt ha förlorat sin betydelse. Ett
borttagande av spåren bör förenkla förutsättningarna att utveckla området.
Kontoret kan hålla med om att behovet av idrottsanläggningar idag är större
än tillgången. Ett orsak till detta, vilket idrottsförvaltningen framhåller i sitt
tjänsteutlåtande till idrottsnämnden, är bristen på byggbar mark för
idrottsändamål, särskilt inom stenstaden. När det gäller Södermalm anser
man inte att situationen avseende idrottsanläggningar är sämre än i andra
stadsdelar. Eriksdalsområdet har redan en internationell anläggning för
simning och hopp och det finns flera andra anläggningar för idrott i
närheten, bl a Eriksdalshallen och Badmintonstadion.
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Idrottsförvaltningen redovisar en prioriteringslista med ett antal projekt
avseende idrottshallar som är beslutade eller under planering. Denna lista
innehåller inte någon ny idrottsanläggning inom det aktuella området. Dock
prioriteras två andra projekt inom sydöstra Södermalm, Sjöstadshallen inom
Hammarby Sjöstad som beräknas stå klar under hösten 2005 samt den i
motionen nämnda Skanstullshallen vid Franz Schartaus gymnasium i
Tullgårdsparken, där programarbete pågår.
Inom kontoret utreds emellertid möjligheterna att utveckla området mellan
Skanstullsbron och Johanneshovsbron. Då detta område bedöms ha ett
strategiskt läge för en parkeringsanläggning utreds bla a möjligheten att
anordna en infartsparkering liksom bl a ytor för handel och kontor.
Eventuellt kan även en idrottsanläggning inkluderas. En kombination
mellan kommersiella verksamheter och idrottsändamål kan vara ett sätt att
få ekonomi i ett projekt. Motionärernas önskemål om ett sammanhållet
idrottscentrum kan eventuellt tillgodoses om dessa planer realiseras.
Kontoret föreslår att nämnden som svar på motionen åberopar detta
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
SLUT
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