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Sim- och sporthall på Årstafältet - svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag
från Chris Solberg.
2. Ärendet överlämnas till idrottsnämnden och till styrgruppen för Årstafältet.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Katharina Norström
Chef avdelningen förskola - skola

Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen förskola - skola i samarbete
med avdelningen för ekonomi och stadsmiljö.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden gav 2004-10-28 förvaltningen i uppdrag att bereda ett
medborgarförslag från Chris Sohlberg. Förslagsställaren vill att en sporthall ska byggas på Årstafältet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för barn och
ungdomar att idrotta. Enligt kommunfullmäktiges beslut fortsätter planeringen av Årstafältet som landskapspark. Förvaltningen bedömer att behovet av en större öppen parkyta i Söderort är stort. På Årstafältet finns idag
en rugbyplan och golfanläggning. Parken syftar till att ge invånarna goda
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möjligheter till rekreation och naturupplevelser, men också till spontana
idrottsaktivteter.
Idrottshallar finns i Söderort, bland annat Enskedehallen vid Gullmarsplan. Eventuella nybyggnationer av idrottshallar åligger idrottsnämnden.
Årstafältets markförhållanden, med en hög grundvattennivå, innebär att
det är komplicerat att uppföra byggnader på fältet.
Stockholm stad har tillsatt en styrgrupp som ska ta fram förslag på hur
Årstafältet ska användas och vilka aktiviteter som ska äga rum där. Styrgruppen består av politiker från marknämnden, trafiknämnden, idrottsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Enskede-Årsta stadsdelsnämnd.
Ordförande i styrgruppen är stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet.
Förvaltningen föreslår att förslaget överlämnas till idrottsnämnden och till
styrgruppen för Årstafältet.
Bilaga: Medborgarförslag från Chris Sohlberg 2004-09-06. Dnr 04020/194

