Lägg konstgräs på Sköndals BP
Sköndals BP är en sjumannaplan i anslutning till Sköndalsskolan som nyttjar den för
idrottsundervisning. Det är en grusplan som tidigare också nyttjades av Sköndals IK innan
Sandåkra BP renoverades i närheten. Tyvärr har Sköndals BP blivit alltmer oanvänd den sista
tiden. Medan den tidigare var levande av föreningsliv och spontanidrott är den numera bara en
dåligt dränerad grusplätt som mest står orörd om kvällarna eller till och med används som
parkeringsplatser för de som besöker idrottshallen. Ett enormt resursslöseri med en attraktiv yta
mitt i bebyggelsen. Stödet för att rusta upp planen är starkt, bland annat har den närliggande
skolan varit ute i media och önskat ett konstgräs på fotbollsplanen.
Socialdemokraterna har i sitt förslag till budget för år 2020 mer än 50 procent större utrymme för
idrottsinvesteringar och det här är ett bra exempel på ett projekt som hade kunnat sättas igång
tidigare om Socialdemokraterna fortsatt styra huvudstaden. Istället ser vi återigen hur
skattesänkningar som ger stora hål i budgeten har prioriterats före investeringar i Stockholms
idrottsliv.
Sköndals BP är planerat att beläggas med konstgräs under år 2024 i den preliminära långsiktiga
investeringsplanen. Detta till en kostnad av 12,5 miljoner. Kostnaden är beräknad på att det
skulle byggas en helt ny plan på området. Men på Sköndals BP finns redan höga staket runt
planen, fullgoda målburar, omklädningsrum i intilliggande idrottshallen och tillräcklig belysning
från den tiden då föreningslivet var aktiva där, belysning som fortfarande lyser varje kväll fram till
klockan nio utan att någon sparkar boll nere på grusplanen. Den verkliga kostnaden för att enbart
lägga konstgräs bör kunna reduceras till knappt hälften, närmare sex miljoner.
Eftersom den intilliggande gräsytan bebyggdes med radhus har även en yta för spontanidrott
försvunnit. Investeringen blir med det allt mer motiverad att genomföra i närtid. Upprustning av
Sköndals BP skulle både kunna nyttjas av föreningslivet och vara en samlingsplats för
spontanidrott utanför bokningsbara tider.
Ett fåtal frågor behöver redas ut innan byggandet kan starta. Skridskoåkningen behöver säkras då
planen spolas när klimatet tillåter och allmänheten kan då åka skridskor. En lösning skulle kunna
vara att hitta en annan yta som kan spolas alternativt att lägga frysrör under fotbollsplanen så att
man även i framtiden, till och med under mildare vintrar, ska kunna nyttja planen för
skridskoåkning.
Vi yrkar därför
Att
Påbörja arbetet med att anlägga konstgräs på Sköndals BP
Att
Utreda alternativen för att lägga frysrör på planen eller hitta annan plats för
skridskoåkning
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