TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 2013-177-1.5.1.
SID 1 (3)
2013-04-30

ÖSTERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING
PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN

Handläggare: Gunilla Schedin
Telefon: 08-508 09 277

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
sammanträde 2013-05-23

Fotbollstält över ersättnings planen till
Bellevues sjumannaplan
Remiss från Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Jan Valeskog (S) har i bifogade motion till Kommunfullmäktige (KF) föreslagit att
man bygger ett tält över den bollplan som kommer ersätta nuvarande fotbollsplan i
Bellevueparken söder om Brunnsviken i Vasastan. Den nya planen kommer att ligga bakom nuvarande Socialhögskolan. En flytt av fotbollsplanen med möjlighet
till åretruntanvändning skulle, enligt Valeskog, vara ett sätt att något möta den stora efterfrågan som finns på platser för idrottsutövning.
Stadsdelsförvaltningen (SDF) delar Valeskogs uppfattning att det är angeläget att
ta tillvara de möjligheter som finns för att bättre tillgodose behovet av idrottsytor.
SDF är däremot tveksam till att bygga ett tält över fotbollsplanen med tanke på att
Socialhögskolans byggnad är blåklassad av Stadsmuseet. Det är det också viktigt
att avvakta den detaljplan som rör Hagastadens östra del.

Bakgrund
Kommunstyrelsen (KS) har begärt yttrande från bl a Östermalms Stadsdelsnämnd
(SDN) med anledning av en motion från Jan Valeskog (S) om att bygga ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan söder om Brunnsviken
i Vasastan. Planen ligger inte inom Östermalms stadsdelsområde men anses ändå
kunna vara intressant för personer boende i Östermalms stadsdelsområde. Yttrandet ska vara KS tillhanda senast 19 juni 2013. Motionen bifogas.

Ärendet
Av motionen framgår att den fotbollsplan (7-mannaplan) som finns mitt i Bellevueparken söder om Brunnsviken i Vasastan, enligt planerna, ska flytta till SocialBox 24156, 104 51 Stockholm. Besöksadress Karlavägen 104
Tel 08-508 10 000 vx. Fax 08-508 10 099
E-post ostermalm@stockholm.se
Twitter.com/ostermalms_sdf
Facebook.com/ostermalmssdf
www.stockholm.se/ostermalm
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högskolan om cirka två år för att möjliggöra en behövlig upprustning av parken i
sin helhet. Jan Valeskog framhåller att det i Norrmalms och Östermalms stadsdelsområden är en brist på idrottsytor och att en flytt av fotbollsplanen, med möjlighet
till åretruntanvändning, skulle vara ett sätt att något möta den stora efterfrågan
som finns på platser för idrottsutövning.
En lösning skulle vara att bygga ett fotbollstält över den nya fotbollsplanen, ett
tält som skulle kunna tas ner under sommarhalvåret. Ett tält skulle också kunna
avlasta de hårt utnyttjade, men förhållandevis små gymnastikhallar, som idag finns
i de båda stadsdelsområdena.
Jan Valeskog föreslår att:
1. ett fotbollstält byggs vintertid över den planerade 7-mannaplanen,
2. planen uppfyller minimåtten 45 x 65 meter,
3. frågan prövas om någon lokal idrottsförening kan ansvara för driften av anläggningen.

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

Stadsdelsförvaltningens synpunkter
Som Jan Valeskog framhåller är norra innerstaden den del av staden som, i förhållande till folkmängden, har sämst utbud av lokaler och planer för idrottsutövning i
staden. Med tanke på att invånarantalet ökar kraftigt med byggandet av Norra
Djurgårdsstaden, Hagastaden, Albano m m kommer behovet av idrottsplatser att
öka ytterligare.
SDF delar Valeskogs uppfattning att det är angeläget att ta tillvara de möjligheter
som finns för att bättre tillgodose behovet av idrottsytor. SDF är däremot tveksam
till att bygga ett tält över den planerade fotbollsplanen bakom Socialhögskolan.
Området ligger i Nationalstadsparken och Socialhögskolans byggnad är blåklassad
av Stadsmuseet, dvs anses ha kulturhistoriskt värde som motsvarar fordringarna
för byggnadsminne.
Som SDF ser det skulle ett tält över bollplanen bli dominerande på platsen och är
därför inte lämpligt att placera invid en blåklassad byggnad eller i parken i övrigt.
Bellevueparken är en del av parklandskapet runt Brunnsviken och ligger i Nationalstadsparken. Enligt Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan ska den historiska
parken värnas och råda över andra intressen i Bellevueparken.
Norrmalms SDN, Trafik- och renhållningsnämnden, Exploateringsnämnden, Idrottsnämnden och Fastighetsnämnden fattade 2010 ett inriktningsbeslut om upprustning och utveckling av Bellevueparken, som i sin södra del gränsar till Socialhögskolans byggnad. Syftet med upprustningen och utvecklingen av Bellevueparken är bl a att förstärka karaktären av ’engelsk’ landskapspark och skapa en park
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som blir ett attraktivt utflyktsmål året runt.
SDF anser att Bellevueparken och det område dit den nuvarande bollplanen kommer att flyttas måste ses som en helhet. Som SDF ser det är det också viktigt att
avvakta den detaljplan som rör Hagastadens östra del.
Det finns också planer på att anlägga en idrottspark väster om Wenner-Gren Center. Den planerade idrottsanläggningen kan komma att tillgodose det framtida behovet i området av ytor och lokaler för idrottsutövning året runt.
Bilagor
1. Motion om att bygga ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7mannaplan.

