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§ 71
Övriga frågor / Information
B
Skrivelse om tillgång till idrottsytor i nya bostadsområdet kring
Loudden
Skrivelse om tillgång till idrottsytor i nya bostadsområdet kring Loudden från Daniele Fava
(L) Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C)
BESLUT
Idrottsnämnden beslutar att lämna nedanstående skrivelse till förvaltningen för beredning
Tillgång till idrottsytor i nya bostadsområdet kring Loudden
Stockholm kommer att växa även i framtiden. Fram till 2027 beräknas antalet barn i
förskoleålder stiga med drygt 800 varje år, samtidigt som antalet barn i grundskolan kommer
att öka årligen med ungefär 1 400 stycken. Barnen behöver någonstans att idrotta och gå i
simskola. Med tanke på att antalet idrottsytor inte ens i dagsläget räcker till är det otroligt
viktigt att planerna för idrottsytor säkras tidigt i stadsdelar där det byggs nytt. Idrottsplatser är
ofta stora och behöver vara med i planerna från början.
I staden finns en brist på områdesplanering, en plan för hur varje område ska fungera med
skola och förskola, äldreboende och idrottsplatser. När det byggs är det ofta förtätningsprojekt
där det är svårt att få plats med idrottsytor. Det är därför extra viktigt att idrotten finns med i
ett tidigt stadie i planeringen när nya stadsdelar ska byggas.
Det måste finnas idrottsanläggningar för flera olika aktiviteter, och tillgång till platser för
skolidrott och simning, oavsett var i staden man bor. För att planera ett område på ett bra sätt
krävs dialog mellan de förvaltningar som har ansvar för de olika samhällsfunktionerna och
stadsbyggnadskontoret.
Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga förvaltningen:
 Hur jobbar idrottsförvaltningen för att garantera att förtätningsprojekt inte bygger in
en brist på idrottsytor?
 Hur går arbetet med planerna på idrottsytor på Loudden?

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare
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