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Motion om utveckling av Vanadislunden med
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Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar fastighetskontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Åsa Öttenius
Förvaltningschef
Pontus Werlinder
Avdelningschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat motion om utveckling av
Vanadislunden med omnejd till fastighetsnämnden. Remisstiden
sträcker sig till den 2016-12-16. Fastighetskontoret anser att
motionen tar upp viktiga aspekter för att utveckla Vanadislunden
och dess bad.
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Utlåtande
Kommunstyrelsen har remitterat "Motion (2016:81) om utveckling
av Vanadislunden med omnejd" av Bo Sundin (M) och Sophia
Granswed (M), Dnr: 106-001032/2016 till fastighetsnämnden.
Remisstiden sträcker sig till den 16 december 2016.
Bakgrund
I den föreslagna motionen konstateras att området idag ofta upplevs
som en otrygg plats och motionärerna föreslår att Staden bör
vidta åtgärder för att öka parkens attraktivitet. Stadsbyggnadsnämnden antog nyligen en ny detaljplan för platsen för att
möjliggöra för kultur-och idrottsverksamheter att etablera sig på
platsen. Detta ger staden förutsättningar att göra något riktigt bra
av badet och samtidigt skapa mer liv och rörelse i området.
Det som föreslås i motionen är:
 Att uppdra åt idrottsnämnden att upphandla driften av
Vanadisbadet i syfte att utveckla verksamheten i enlighet
med vad som anförs i motionen.


Att uppdra åt berörda nämnder att genomföra
belysningsåtgärder i Vanadislunden i syfte att öka
tryggheten.



Att uppdra åt idrottsnämnden och Norrmalms
stadsdelsnämnd att se över möjligheten att investera i
spontanidrottsytor i Vanadislunden i syfte att skapa
mer liv och rörelse i parken.

Kontorets analys
Fastighetskontoret samtycker till denna motion och anser att det är
viktigt att vidareutveckla Vanadislunden med dess bad. Inom den
nya gällande planbestämmelsen för badet finns goda förutsättningar
att utveckla anläggningen i enlighet med önskemålen i denna
motion.
Slut
Bilagor:
1. Remissen.
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