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Handläggare: Gunilla Schedin
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Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2013-05-23

Konstgräsplan vid Norra Real
Remiss från Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Jan Valeskog (S) har i en motion till Kommunfullmäktige (KF) föreslagit att en
konstgräsplan anläggs vid Norra Real i Vasastan och att frågan om gemensam drift
och eller investering av konstgräs mellan staden, Norra Real och Norrtulls Sportklubb prövas.
Stadsdelsförvaltningen (SDF) stödjer förslaget. Som Valeskog framhåller har
Norrmalms stadsdelsområde minst idrottsanläggningar i förhållande till folkmängd
och antalet barn och ungdomar kommer att öka kraftigt både i Norrmalms och i
Östermalms stadsdelsområden. Det är därför angeläget att ta tillvara de möjligheter som finns för att tillgodose behovet av idrottsanläggningar.

Bakgrund
Kommunstyrelsen (KS) har begärt yttrande från bl a Östermalms Stadsdelsnämnd
(SDN) med anledning av en motion från Jan Valeskog (S) om en konstgräsplan vid
Norra Real i Vasastan. Trots att Norra Real inte ligger i Östermalms stadsdelsområde anses det ändå kunna ha intresse för boende i Östermalms stadsdelsområde.
Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen (KS) tillhanda senast den 19 juni 2013. Motionen bifogas.

Ärendet
Jan Valeskog framhåller att Norrmalms stadsdelsområde har minst antal idrottsanläggningar i förhållande till folkmängd. Befolkningen i både Norrmalms och Östermalms stadsdelsområden kommer öka kraftigt i och med byggandet av Norra
Djurgårdsstaden, Hagastaden, Albano, NV Valhallavägen m fl nya bostadsområden. Insatser måste därför göras för att möta den stora efterfrågan på idrottsplatser
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som redan finns och som kommer att öka framöver. Det är svårt att hitta helt nya
platser och de få möjliga platser som finns måste därför utnyttjas.
De fotbollsklubbar som finns i Vasastan, t ex Norrtulls Sportklubb (NSK), har en
omfattande verksamhet men har trots detta ingen ”egen” fotbollsplan.
Jan Valeskog föreslår att:
 Staden beslutar att bygga konstgräs på planen vid Norra Real
 Frågan prövas om gemensam drift och eller investering av konstgräs mellan
staden, Norra Real och NSK.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Parkmiljöavdelningen Norra Innerstaden som är gemensam
för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms SDF.

Stadsdelsförvaltningens synpunkter
SDF är positiv till förslaget. Som Jan Valeskog framhåller har Norrmalms stadsdelsområde minst idrottsanläggningar i förhållande till folkmängd och befolkningen kommer att öka kraftigt både i Norrmalms och Östermalms stadsdelsområden i
och med byggandet av Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden. Albano m m. SDF
delar därför uppfattningen att de möjliga platser som finns måste utnyttjas.
Bilagor
1. Motion om att bygga en konstgräsplan vid Norra Real

