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§6
Sköndals bollplan, konstgräs och ispist.
Inriktningsbeslut
Gemensamt med idrottsförvaltningen
Bilaga 1: Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)
FSK 2020/619

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner förslaget till inriktningsbeslut
och ger fastighetskontoret i uppdrag att ta fram erforderliga
handlingar avseende projekt Sköndals bollplan, konstgräs
och ispist som redovisas i bilaga 1 till kontorets
tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
Peter Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:
Sverigedemokraterna är mycket positiva till att idrott och
fritidsaktiviteter uppmuntras och brett tillgängliggörs för
Stockholms barn och ungdomar.
Att lägga konstgräs på föreslagen plats verkar vara en god
ide´ då staket och belysning redan existerar och i ett väldigt
bra läge.
Att anlägga konstis utomhus kan däremot bli en väldigt dyr
historia. Idag bygger man gärna ishallar i kombination med
badhus för att kunna tillgodogöra sig den värme som
produceras i kylanläggningarna vid isproduktionen och
därigenom maximalt utnyttja den använda energin.
Om en is-anläggning utan heltäckande klimatskal skall kunna
användas med hög nyttjande grad och schemaläggning för
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träning, tävling och allmänhetens åkning, så behöver isen
ändå omslutas av en vindskyddande sarg samt ett nederbörds
skyddande tak. Tillkommer gör även belysning, tid/resultat
display och en ljudanläggning. Uterinken Ekvallen i
Gustavsberg på Värmdö är ett bra exempel på en sådan
anläggning som är värd att studera.
Konstis i det fria är dyrt och energislukande och bör därför
om möjligt förläggas inomhus.
Handlingar i ärendet
 FSK 2020/619-1 (Signerad) Sköndals bollplan, konstgräs
och ispist. Inriktningsbeslut
 FSK 2020/619-2 (Signerad) Bilaga 1 Sköndals bollplan,
konstgräs och ispist. Inriktningsbeslut - ekonomi
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