Fastighetsnämnden

Protokoll nr 6/2021
2021-09-28

Protokoll 6/2021
fört vid Fastighetsnämndens sammanträde tisdagen den 28
september 2021 kl. 16:30-16:50, Stora Kollegiesalen,
Stadshuset
Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Jan Valeskog (S) Vice ordförande
Martin Hansson (MP)
Christina Wainikka (C)
Elise Karlsson (V)
Peter Wallmark (SD)
Anders Karlsson (M) ersätter Jan Tigerström (M)
Martin Olsson (L) ersätter Emilie Fors (L)

Övriga närvarande

Anders Kindberg Fastighetsdirektör
Martin Holmén Borgarrådssekreterare
Rakel Nilsson Nämndsekreterare
Selma Vrana Registrator

Justerare

Dennis Wedin, Jan Valeskog

Datum för justering

2021-10-07

Paragraf

§15

Sekreterare

Rakel Nilsson

Fastighetsnämnden

Protokoll nr 6/2021
2021-09-28

§ 15
Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-byggnad
på Hökarängens BP. Inriktningsbeslut
Bilaga: Sekretess enligt 19 kap. 1 och 3 §§ offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
Gemensamt med idrottsförvaltningen
FSK 2020/69

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för
projekt Nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WCbyggnad på Hökarängens BP, som underlag för ett
kommande genomförandebeslut, till en utgift redovisad 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
Vice ordföranden Jan Valeskog (S) och Elise Karlsson (V) lämnar
ett särskilt uttalande enligt följande:
Vi är fortsatt mycket positiva till den planerade
nybyggnationen av en BMX-bana på den aktuella platsen.
Det är även positivt att den tidigare planen att låta
Parkskolans bollplan invid Martinsskolan i Hökarängen
beläggas med konstgräs som en ersättning kvarstår.
I samband med utredningsbeslutet påpekade vi att behovet av
upprustning av Parkskolans bollplan även behöver innefatta
förstärkt belysning av området kvälls- och nattetid, samt att vi
gärna ser att upprustningen också omfattar området kring
utegymmet och motionsslingan som ligger precis intill
bollplanen. Med tanke på att inriktningsbeslutet specificerar
att ett av målen är att verksamhet ska kunna bedrivas fram till
klockan 22.00 alla dagar i veckan utgår vi ifrån att en
förstärkning av belysningen kommer att genomföras.

Fastighetsnämnden

Protokoll nr 6/2021
2021-09-28

Vi vidhåller att genom att vidta åtgärder för att förstärka
belysningen även i banans närområde skulle gymmet kunna
nyttjas av fler och under en större del av dygnet, samtidigt
som det är mer kostnadseffektivt för staden att genomföra
kompletterande investeringar i utegym och motionsslinga i
samband med upprustningen av bollplanen än som två
separata projekt. Bättre belysning är också en viktig
trygghetsfråga.
Handlingar i ärendet
 FSK 2020/69-13 (Signerad) Nybyggnation av BMX-bana
med tillhörande WC-byggnad på Hökarängens BP.
Inriktningsbeslut
 FSK 2020/69-14 Bilaga 1 Ekonomisk redovisning
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