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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag som föreslår att stadsdelsnämnden i kommande plansamråd avseende Hammarby sjöstad ska bevaka det
lokala kultur- och föreningslivets lokalbehov. I medborgarförslaget anges att
Hammarby sjöstad, till skillnad från andra stadsdelar, saknar lokaler för föreningar
och för kulturell verksamhet. Enligt förslagsställaren känns det märkligt att en så
stor stadsdel som Hammarby sjöstad kunnat planeras utan att någon tänkt in behovet av social och kulturell infrastruktur.
Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att det lokala förenings- och kulturlivet har tillgång till ändamålsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i. Då det
finns förhållandevis många möjligheter att hyra lokaler i Hammarby sjöstad och i
närområdet ställer sig förvaltningen tveksam till behovet av ytterligare lokaler i
dagsläget för förenings- och kulturlivet i området. Förvaltningen anser att möjligheten att samnyttja befintliga lokaler fortsatt bör undersökas så att dessa används
optimalt. För att ändå möjliggöra för att kunna tillgodose eventuella ytterligare
behov av samlingslokaler i området, kan förvaltningen i sina remissvar på kommande samråd framhålla att planen ska möjliggöra inrättandet av utrymmen för
människor att mötas och utöva kulturaktiviteter.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden med hänvisning till beskrivningen
ovan lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen inom Södermalms stadsdelsförvaltning
Medborgarförslaget
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att stadsdelsnämnden i
kommande plansamråd avseende Hammarby sjöstad ska bevaka det lokala kulturoch föreningslivets lokalbehov. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet
den 23 augusti 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga.
I medborgarförslaget beskrivs att föreningslivet är en viktig del av den lokala demokratin. Vidare anges att Hammarby sjöstad, till skillnad från andra stadsdelar,
saknar lokaler för föreningar och för kulturell verksamhet. Sjöstadens Folketshusförening har undersökt möjligheterna att kunna bedriva verksamhet i de existerande större lokalerna dvs. Fryshuset, Kulturskolan och Kulturama. Dessa saknar enligt förslagsställaren dock utrymme för ett lokalt förenings- eller kulturliv då de är
välfyllda med schemalagda kurser och utbildningar. GlashusEtt är en av få lokaler
som är tillgängliga för föreningar men kan endast tillgodose en mindre del av de
faktiska behoven. Även Sjöstadskapellet kan vid enstaka tillfällen erbjuda lokal.
Enligt förslagsställaren känns det märkligt att en så stor stadsdel som Hammarby
sjöstad kunnat planeras utan att någon tänkt in behovet av social och kulturell infrastruktur. I förslaget anges att det nu återstår två-tre utbyggnadsetapper i Hammarby sjöstad där Stockholms stad får chansen att leva upp till sina förpliktelser
mot föreningslivet och att bereda de boende i Sjöstaden möjlighet till kulturupplevelser i sin egen stadsdel.
I medborgarförslaget föreslås därmed att Södermalms stadsdelsnämnd i kommande plansamråd avseende Hammarby sjöstad ska bevaka det lokala kultur- och föreningslivets lokalbehov.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter
Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att det lokala förenings- och kulturlivet har tillgång till ändamålsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i. Inom
stadsdelsområdet finns idag tre samlingslokaler där föreningar kan boka lokal via
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idrottsförvaltningens bokningssystem: Pumpan på Färgargårdstorget, Hartwickska
huset på Sankt Paulsgatan och Kristinehovs Malmgård på Kristinehovsgatan.
Inom Hammarby sjöstad finns dessutom möjlighet att hyra lokaler i Kulturskolan
och på Lumabiblioteket. Viss uthyrningsverksamhet finns också på Fryshuset och i
grundskolan Kulturama. Förutom dessa lokaler vill förvaltningen framhålla att det
inom något år kommer att finnas två kommunala grundskolor i sjöstaden, Sjöstadsskolan och Lugnets skola (klar våren 2014), vilka bör kunna erbjuda plats
även för föreningslivet. I förvaltningens kontakter med fastighetsägare i området
har också framkommit att Lumahuset genomgått omfattande upprustning och omdaning. Idag finns där lokaler att hyra för möten och konferenser.
Kulturnämnden, som har en övergripande kunskap om utbudet av samlingslokaler
och lokaler för kulturverksamhet i staden, har vid sitt sammanträde 2012-09-27
besvarat en motion om nya samlingslokaler i Hammarby sjöstad, ”Motion om nya
samlingslokaler, ett folkets hus, i Hammarby sjöstad” av Tomas Rudin (S) och
Karin Gustafsson (S). I sitt remissvar anger kulturnämnden att det finns en för
Stockholms del relativt god tillgång till dessa lokaler i Hammarby sjöstad och dess
närområde. Mot bakgrund av detta prioriterar kulturnämnden för närvarande inte
nyetableringen av en samlingslokal i Hammarby sjöstad.
Då det finns förhållandevis många möjligheter att hyra lokaler i Hammarby sjöstad och i närområdet, ställer sig förvaltningen tveksam till behovet av ytterligare
lokaler i dagsläget för förenings- och kulturlivet i området. Förvaltningen anser att
möjligheten att samnyttja befintliga lokaler fortsatt bör undersökas så att dessa
används optimalt.
I samband med att stadsbyggnadsnämnden skickar ut förslag till nya detaljplaner
på remiss kan stadsdelsnämnden påtala behovet av exempelvis näraliggande parkoch grönområden, tillgång till förskolelokaler samt att bostäder och lokaler uppfyller alla tillgänglighetskrav. Nämnden kan också uttrycka behovet av att närmiljön
ska främja kontakt och gemenskap mellan människor och differentierade kulturoch fritidsaktiviteter för alla. För att ändå möjliggöra för att kunna tillgodose eventuella ytterligare behov av samlingslokaler i området, kan förvaltningen i sina remissvar på kommande samråd framhålla att planen ska möjliggöra inrättandet av
utrymmen för människor att mötas och utöva kulturaktiviteter.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden med hänvisning till beskrivningen
ovan lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Bilaga
Medborgarförslag om lokaler för kultur och föreningsliv i Hammarby Sjöstad.
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