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§7
Gubbängens sportfält, rugby med mera.
Genomförandebeslut, ersättningsinvestering
FSK 2017/366

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag
till genomförande och föreslår att kommunfullmäktige
godkänner förslaget till genomförande av projekt
Gubbängens sportfält och att fastighetsnämnden medges rätt
att genomföra projektet till en investeringsutgift om 87
mnkr.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1. Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Martin Hansson
(MP), Emilie Fors (L), Isak Kupersmidt (C) och Peter
Wallmark (SD) föreslår (se beslutet).

2. Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Lars Bäck
m.fl. (V) föreslår följande:
1. Att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande
I det reviderade inriktningsbeslutet för Gubbängens sportfält har
konstgräsplanen lyfts ut ur projektet av kostnadsskäl. Det finns
förvisso alltid skäl att se över hur man kan effektivisera kostnader
vid alla typer av investeringar, men det måste också kunna ses över
nya lösningar och alternativa lokaliseringar. I situationsplanen för
Gubbängen är det dessutom svårt att utläsa varför en etablering av
konstgräsplan på den planerade platsen skulle tvinga fram en flytt
av högspänningskablarna när det samtidigt planlagts
naturgräsplaner och servicebyggnad på båda sidorna av den tidigare
planerade konstgräsplanen.
Konstgräsplanen är avgörande för att kunna ha försäsongsträning
och få ut fler träningstimmar (ca tre gånger så mycket
träningstimmar som naturgräs). Det går inte träna på vilka
konstgräsplaner som helst, då rugby kräver ett mjukare underlag
under konstgräset för att minimera skaderisken.
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Med den nuvarande planeringen för belysning förkortas dessutom
säsongen för några lag då de inte kan få ut tillräckligt med
träningstider under hösten Avslutningsvis så uppfyller inte
nuvarande planer kraven på spel i de högre serierna för
stockholmslagen. Det saknas läktare och det är inte inhägnat på rätt
sätt.
Beslutsgång om återremiss
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslaget att återremittera
ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner
att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) finner därefter att nämnden
beslutar enligt kontorets förslag som stöds av ordföranden Dennis
Wedin m. fl. (M), Martin Hansson (MP), Emilie Fors (L), Isak
Kupersmidt (C) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Lars Bäck m.fl. (V)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om
återremiss.
Handlingar i ärendet
 FSK 2017/366-9 Gubbängens sportfält, rugby med mera.
Genomförandebeslut, ersättningsinvestering
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