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Motion av Bo Sumdlnt och Sophia Granswed ’{6adI"Mf om utveckling
av Vanadislunden med omnejd
Vanadislunden är en av Norrmalms gröna lungor och från dess höjd skådas en vacker utsikt
över stadsdelen. Trots att parken ligger centralt och borde vara ett populärt besöksmål for
stockholmarna, är användningen av parken begränsad. Alliansens upprustning av
Vanadisbadet 2014 har resulterat i att fler besökt platsen, men det finns fortfarande större
potential för att öka attraktiviteten ytterligare nu när en ny detaljplan antagits.
Området upplevs idag som en otrygg plats när mörkret lagt sig och antalet personer som rör
sig i och omkring Vanadislunden är ytterst begränsat. Det är synd då vi vet att parker och
grönområden är väldigt uppskattade bland stockholmarna. Därför tycker vi att staden bör
vidta åtgärder för att öka parkens attraktivitet. Dels bör staden satsa på att förbättra
belysningen och dels finns det potential att förbättra spontanidrottsmöjligheterna, samt de
sociala ytorna. Vanadislundens typografi lämpar sig t ex för intervallbackar, men också
utegym, boulebanor och andra sociala ytor på toppen av berget. Det är relativt små
investeringar som ger stort mervärde för stockholmarna.
Vid årsskiftet löper det nuvarande avtalet med den befintliga hyresgästen för Vanadisbadet ut.
Stadsbyggnadsnämnden antog nyligen en ny detaljplan för platsen för att möjliggöra för
kultur-och idrottsverksamheter att etablera sig på platsen. Detta ger staden förutsättningar att
göra något riktigt bra av badet och samtidigt skapa mer liv och rörelse i området. Vi vill
därför att staden bör genomfora en driftupphandling av badet, samt kombinera det med krav
om att utveckla annan publik verksamhet som restauranger, caféer och barer etc. Detta för att
stärka attraktiviteten på badet samt öka användningen av parken på tider då den idag är helt
öde. Det är fullt möjligt att kombinera en levande park kvällstid med såväl kultur- som
idrottsaktiviteter. Vidare anser vi att det genom en driftupphandling av badet också finns
förutsättningar för att förbättra badets verksamhet. Detta genom exempelvis uthyrning av
solstolar, bättre omklädningsmöjligheter samt andra trivselåtgärder så som
blomsterplanteringar och annan rekreation, saker som inte bör ingå i det kommunala
kämuppdraget.
Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att

uppdra åt idrottsnämnden att upphandla driften av Vanadisbadet i syfte att utveckla
verksamheten i enlighet med vad som anförs i motionen.

Att

uppdra åt berörda nämnder att genomföra belysningsåtgärder i Vanadislunden i
syfte att öka tryggheten.

Att

uppdra åt idrottsnämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd att se över möjligheten
att investera i spontanidrottsytor i Vanadislunden i syfte att skapa mer liv och
rörelse i parken.
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