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Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Idrottshall och badanläggning mellan Bagarmossen och Skarpnäck.
Motion av Maria Hannäs (v), nr 62
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med gatuoch fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Olle Zetterberg

Solveig Svedgård
Gunnar Jensen

SAMMANFATTNING

Maria Hannäs (v) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2002 att
staden lokaliserar en kombinerad idrottshall och badanläggning på en del av Bergholms
bollplan mellan Bagarmossen och Skarpnäck.
Gatu- och fastighetskontoret konstaterar att den föreslagna placeringen är mindre lämplig.
Grönkilen mellan Bagarmossen och Skarpnäck ingår i ett mycket viktigt grönstråk som
inte bör bebyggas. Kontoret föreslår att alternativa lägen för en bad- och idrottsanläggning i området bör utredas. En förutsättning för att kontoret ska anvisa mark för
ändamålet är dock att idrottsförvaltningen tar ansvar för finansieringen av projektet.

Bilaga 1: Motion av Maria Hannäs (v) om kombinerad idrottshall och badanläggning
mellan Bagarmossen och Skarpnäck
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UTLÅTANDE

Bakgrund
Maria Hannäs (v) pekar i en motion till kommunstyrelsen i Stockholm på att det i
Stockholms sydöstra förorter råder ett underskott på bra idrottshallar samt möjligheter till
inomhusbad (se bilaga 1). Motionären anser att området Bagarmossen Skarpnäck är
lämpligt för en sådan etablering. Motionären pekar på Bergholms bollplan i
Bagarmossen, där flera lämpliga förbindelser med aktuellt gatunät skulle kunna
åstadkommas, som lämplig lokalisering. Motionären pekar på att ett vägreservat för en ny
infart finns från Bergsrådsvägen, bakom skolans nuvarande gymnastiksal. Motionären
menar vidare att parkeringsbehovet skulle kunna lösas med garage.
Motionären föreslår i sin skrivelse att kommunfullmäktige beslutar att berörda
förvaltningar ska ta fram ett förslag hur en kombinerad idrottshall, badanläggning med
friskvårdsdel anpassad även för funktionshindrade kan åstadkommas. Skrivelsen är
remitterad till gatu- och fastighetsnämnden, idrottsnämnden, stadsledningskontoret samt
stadsdelsnämnden i Skarpnäck. Remissen ska vara besvarad senast den 30 april 2003.

Bergholms BP

Synpunkter på förslaget
En idrottsanläggning på bollplanen ställer krav på en ny infart. Enligt gällande detaljplan
finns ett vägreservat från Bergsrådsvägen. En infart kräver stort utrymme i terrängen
vilket medför ett omfattande intrång i grönmarken. Parkering för en idrottsanläggning i
detta läge kommer med största sannolikhet, främst av ekonomiska skäl, att ske i
markplan. Bergholms bollplan ligger i kanten av det grönområde som skiljer
Bagarmossen från Skarpnäck. Den gröna kilen mellan Bagarmossen och Skarpnäck är ett
mycket viktigt grönstråk som leder från Nackareservatet in mot Stockholm. Området är
just nu föremål för utredning som naturreservat.
Kontoret är positiv till idén att förlägga nya, bra verksamheter till området runt
Skarpnäck. Kontoret anser dock inte att den föreslagna platsen är lämplig att bebygga.
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Kontorets förslag
Kontoret påbörjade under hösten 2002 ett utredningsarbete rörande Skarpa By. Arbetet
sker i samarbete med stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck. I
anslutning till detta arbete kommer kontoren på sikt även att komma med förslag som
syftar till att utveckla och förbättra Skarpnäcks Gård som helhet, då stadsdelen behöver
förnyelse i flera olika avseenden. Syftet är dels att göra stadsdelen mer attraktiv som
bostadsområde, dels att hitta verksamheter som gör stadsdelen mer intressant att besöka
för boende i andra områden.
I samband med detta arbete finns tankar på att lokalisera ett familjebad till området. En
väl utformad anläggning skulle vara ett bra inslag i området och innebära ett stort lyft för
stadsdelen. Kontoret har diskuterat idén med stadsbyggnadskontoret, idrottsförvaltningen
och stadsdelsförvaltningen. Alla förvaltningar är positiva till förslaget.
Om det fortsatta arbetet visar att berörda förvaltningar är fortsatt positiva är kontoret
beredd att arbeta vidare på idén och tillsammans med övriga berörda förvaltningar
diskutera förutsättningarna för att en bad- och idrottsanläggning i området. En
förutsättning för att kontoret ska anvisa mark för ändamålet är dock att idrottsförvaltningen tar ansvar för finansieringen av projektet.
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av
motionen med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.
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