£> I UUN-IUUVIb ö I AU

Kommunstyrelsen
Registraturet
'*■

Dnr

™

2017 -08- 3 9

iO?

-

l&T-hffll-

JSjjL.

Interpellation av Bo Siindin (M) om Bromstens <onstgräspläh
För tre år sedan invigdes den nya konstgräsplanen på Bromstens IP. Det var ett mycket
välkommet tillskott av idrottsytor för barn och unga i västra Stockholm. Staden investerade
drygt 12 miljoner kronor i fotbollsplanen, men nu har Socialdemokraterna lagt fram planer på
att ersätta den med en skola. Moderaterna kräver att förslaget stoppas och att staden hittar en
annan placering för skolan.
I ett snabbt växande Stockholm behövs såväl fler bostäder som skolor, idrottsytor och annan
samhällsservice. En god stadsplanering tar hänsyn till samtliga dessa behov och klarar av att
låta olika intressen samspela. Det vore orimligt om vi inte tar hänsyn till behovet av mer
idrottsyta när stadsdelar utvecklas för tusentals nya invånare. Vi anser att staden måste hitta
en ny plats för skolan som planeras på nuvarande Bromstens IP.
Socialdemokraternas beslut om att riva fotbollsplanen i Bromsten är ett svek mot barn och
ungdomar i västra Stockholm. Dessutom är det ett nonchalant användande av skattemedel.
Stadens barn och unga förtjänar en idrottspolitik som utvecklar deras möjligheter, inte
avvecklar dem. Vi Moderater i idrottsnämnden kommer att rösta mot det nuvarande förslaget
om att riva konstgräsplanen på Bromstens IP.
Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt borgarråd:
1. Varför vill den socialdemokratiskt ledda majoriteten i stadshuset riva och rasera en
nybyggd fotbollsplan?
2. Varför gjordes remissrundan under juli månad när få har möjlighet att ta del av detta
förslag och lämna synpunkter?
3. Har alternativa markytor för den nya skolan undersökts, när det finns flera i
närområdet?
4. Är Bromstens IP den absolut enda plats i området det finns att bygga en skola på?
5. Över 1 400 personer har protesterat mot förslaget i en namninsamling, vilket är
borgarrådets svar till dem?
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