Utlåtande 2017:46 RIM (Dnr 106-1032/2016)

Utveckling av Vanadislunden med omnejd
Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M) om
”Utveckling av Vanadislunden med omnejd” anses besvarad med vad som
anförs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.

Ärendet
Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M) beskriver i en motion till
kommunfullmäktige att Vanadislunden upplevs som en otrygg och lågt
utnyttjad del av staden, och föreslår ett antal åtgärder som kan motverka detta.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och
stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Norrmalm samt Älvsjö. Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd avstår från att svara då motionens
ämne inte berör stadsdelsnämndernas område.
Stadsledningskontoret anser att ansvaret för drift, underhåll och utveckling
av Vanadislunden ligger på Norrmalms stadsdelsnämnd som arbetar med att
exempelvis analysera parkens svagheter och styrkor som sker tillsammans med

trafiknämnden. Vad gäller själva badanläggningen erfar stadsledningskontoret
att det för närvarande pågår ett arbete i staden med att analysera
förutsättningarna för Vanadisbadet. Stadsledningskontoret utgår ifrån att
frågor om badets framtida utveckling eller driftsform hanteras inom ramen för
utredningen.
Fastighetsnämnden anser att det är viktigt att vidareutveckla
Vanadislunden med dess bad.
Idrottsnämnden konstaterar att det för närvarande pågår ett arbete i staden
med att analysera förutsättningarna för Vanadisbadet och nämnden kan därför
inte i dagsläget lämna några rekommendationer för badets framtida utveckling
eller driftsform.
Kulturnämnden anser att Vanadislunden har potential att bli en levande
mötesplats både dagtid och kvällstid och att möjligheten till kulturaktiviteter
skulle stärka den utvecklingen.
Stadsbyggnadsnämnden anser att den potential som finns i Vanadislunden
omhändertas på ett bra sätt. Särskilt i takt med att staden förtätas blir parker
och rekreationsområden allt viktigare. Att möjliggöra för fler personer
använda Vanadislunden och känna sig trygga där, är en utveckling som
stadsbyggnadsnämnden välkomnar.
Trafiknämnden anser att Vanadislundens huvudstråk genom parken har god
belysning vilket ska bidra till att miljön känns trygg att vistas i och man ska
kunna bedöma om man vill ta en promenad genom parken. Nämnden anser att
nuvarande samarbete med stadsdelen kring parkens utveckling är väl
fungerande och tar till vara stockholmarnas önskemål och stadens föränderliga
behov på ett bra sätt.
Norrmalms stadsdelsnämnd anser att det är kopplingarna mellan
Vanadislunden och dess omgivningar som är mest angelägna att utveckla för
att öka andelen besökare och därmed stärka känslan av trygghet i parken.
Därför finns det anledning att fortsätta verka för en trafikseparerad förbindelse
mellan Vanadislunden och Bellevueparken. Nämnden anser att en utveckling
av Vanadisbadet med utökade möjligheter till idrotts- och
kafé/restaurangverksamhet samt trivsammare och attraktivare kringytor skulle
vara positivt för hela parken och för stadsdelsområdets alla invånare.
Mina synpunkter
Vanadislunden är en av stadens största parker och ett område med möjlighet
till utveckling för parkmiljö, bad och kringytor. Norrmalms stadsdelsnämnd
arbetar med en antagen plan för parkutveckling och samverkar i ett väl

utvecklat samarbete med trafiknämnden. Parker och grönytor är viktiga
områden i stadsutvecklingen, som måste säkras och utvecklas för att komma
stadens invånare till del.
I Stockholms stad ska alla invånare känna sig trygga och kunna vistas i våra
utomhusmiljöer. Trafiknämnden bedömer att parkens huvudstråk har en god
belysning för att säkra tryggheten i parken. Det är dock önskvärt att se över
belysningen i vissa delar i samband med utvecklingsprojekt i området.
Vanadisbadet har goda möjligheter till att etablera och utöka nya och
befintliga verksamheter för idrott- eller kulturaktiviteter. De senaste åren har
tyvärr det nyutrustade badet inte tillgängliggjorts eller nyttjats i den omfattning
det funnits potential för. För närvarande pågår ett utredningsarbete för att
analysera förutsättningarna för badet. Med ökade möjligheter till idrott och
kultur får fler personer möjlighet till idrottande och kulturella upplevelser
vilket ligger i linje med stadens intentioner.
Det är av vikt att behålla badet och framtida verksamheter i kommunal regi.
Majoriteten i Stockholms stad är positiva till ett kommunalt åtagande för
badverksamheter och arbetar utifrån att badet ska drivas i kommunal regi.
Stockholmarna förtjänar goda möjligheter till bad i staden för att öka den
fysiska aktiviteten och simkunnigheten i staden. En upphandling av driften är
inte den avgörande faktorn för att nå detta mål. I stället möjliggör ett
kommunalt åtagande en mer jämlik tillgång till stadens bad för stockholmarna.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2016:81) om utveckling av Vanadislunden med omnejd av Bo
Sundin och Sophia Granswed (båda M).
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson
och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1.
2.

Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M) om
utveckling av Vanadislunden med omnejd bifalls.
Dämtöver anförs följande

Vanadisbadet är ett klassiskt bad med en gedigen historia. Det var därför glädjande att
Stockholms stad, efter en omfattande renovering, kunde nyinviga badet sommaren
2014. Även om badet åter är i drift så finns det fortfarande stor utvecklingspotential i
området.
Idrottsnämnden bör upphandla driften av Vanadisbadet nu när nuvarande avtal löpt
ut, detta eftersom vi anser att det finns utiymme att skapa stora mervärden för badet
såväl som för hela Vanadislunden. Vanadislunden är en av Norrmalms gröna lungor.
Trots att parken ligger centralt så är användningen av parken begränsad, vilket är
tråkigt givet att efterfrågan på grönytor är stort. Staden bör därför vidta åtgärder för att
skapa en mer attraktiv park med fler verksamheter som attraherar en bredare
målgrupp. Vi vill bland annat satsa på bättre spontanidrottsytor, ytor för
kulturverksamheter, serveringar och bättre belysning.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsbcrcdningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M) om
”Utveckling av Vanadislunden med omnejd” anses besvarad med vad
som anförs i utlåtandet.

Stockholm den 15 februari 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Emilia Bjuggren
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Lotta Edholm (L) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.

Remissammanställning
Ärendet
Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M) beskriver i motion (2016:81)
”Utveckling av Vanadislunden med omnejd” att Vanadislunden upplevs som
en otrygg och lågt utnyttjad del av staden, och föreslår ett antal åtgärder som
kan motverka detta.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande;
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 genomfora belysningsåtgärder i Vanadislunden i syfte att
öka tryggheten samt 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.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, idrottsnämnden,
fastighetsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden
och stadsdelsnämnderna Norrmalm, Rinkeby-Kista och Älvsjö. Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd avstår från att svara då motionens
ämne inte berör stadsdelsnämndernas område.
Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Ansvaret för drift, underhåll och utveckling av Vanadislunden ligger på Norrmalms
stadsdelsnämnd. Arbetet sker i samarbete med trafiknämnden, som har ett
samordnande ansvar för stadens stadsmiljöverksamhet.
Stadsledningskontoret konstaterar att i Norrmalms parkplan, det strategiska
dokumentet för utveckling av stadsdelsområdets parker som beslutades 2015-06-16,
analyseras parkens styrkor och svagheter. Bland annat beskrivs att den upplevda
tiyggheten och attraktiviteten kan stärkas i vissa delar av Vanadislunden. Belysningen
anses dock som god. En utvecklingsmöjlighet som nämns är att förbättra koppling till
Bellevueparken och vidare till nationalstadsparken, vilket skulle kunna ske genom
anläggande av en gångbro över den vältrafikerade Cederdalsgatan.
Stadsledningskontoret utgår ifrån att nämnden utövar sitt ansvar för parken på

lämpligast möjliga sätt i enlighet med vad kommunfullmäktige beskriver om
stadsmiljöverksamheten, det vill säga att de rekreativa och ekologiska värdena ska
utvecklas. Arbetet ska innefatta medborgardialoger med invånarna i berörd stadsdel.
Stadsledningskontoret konstaterar att det inte ligger inom idrottsnämndens
ansvarsområde att besluta om eventuella investeringar i spontanidrottsytor.
Vad gäller själva badanläggningen erfar stadsledningskontoret att det för
närvarande pågår ett arbete i staden med att analysera förutsättningarna för
Vanadisbadet. Stadsledningskontoret utgår ifrån att frågor om badets framtida
utveckling eller driftsform hanteras inom ramen för utredningen.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta att motionen anses besvarad med vad som sägs i detta tjänsteutlåtande.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2016
följande.
Fastighetsnämnden beslutar att godkänna och överlämna
fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (alla M), bilaga 1.
Fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 september har i
huvudsak följande lydelse.
Fastighetskontoret samtycker till denna motion och anser att det är viktigt att
vidareutveckla Vanadislunden med dess bad. Inom den nya gällande
planbestämmelsen för badet finns goda förutsättningar att utveckla anläggningen i
enlighet med önskemålen i denna motion.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2016
följande.
Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Bo Sundin (M) samt Mikael Valier (KD), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C), som instämmer i Bo

Sundins (M) och Mikael Valiers (KD) reservation, bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Idrottsförvaltningen konstaterar att motionen uttrycker förslag som till viss del inte
faller under idrottsnämndens ansvar.
Motionen föreslår en upphandling av driften av Vanadisbadet. För närvarande
pågår ett arbete i staden med att analysera förutsättningarna för Vanadisbadet och
förvaltningen kan därför inte i dagsläget lämna några rekommendationer för badets
framtida utveckling eller driftsform.
Belysningsåtgärder ligger inte under idrottsförvaltningen men skulle kunna
påverka tryggheten på väg till och från Vanadisbadet på ett positivt sätt.
Vad avser spontanidrottsytor så har idrottsförvaltningen inte någon möjlighet i
dagsläget att investera i spontanidrottsytor i Vanadislunden eftersom den ligger på
parkmark som förvaltas av stadsdelsförvaltningen. Fastighetskontorets
investeringsmedel för idrottsinvesteringar får endast användas för idrottsmark.

Kulturnämnden

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2016
följande.
1. Att som svar på motionen överlämna och åberopa detta
tjänsteutlåtande.
2. Att kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.
Reservation anfördes av Sophia Granswed m.fl. (alla M), bilaga 1.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 november 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Kulturförvaltningen delar motionärernas uppfattning att Vanadislunden är en
intressant och utvecklingsbar plats i Stockholm men att området också inrymmer den
problematik som beskrivs i motionen kring bland annat trygghet. I yttrandet anges
Vasaparken som exempel på en levande mötesplats för många olika aktiviteter, bland
annat kultur. Förvaltningen bedömer att ljussättning med inslag av ljuskonst både ökar
tryggheten och graderar upp den konstnärliga inriktningen.
Sammantaget ser kulturförvaltningen att Vanadislunden har potential att bli en levande
mötesplats både dagtid och kvällstid och att möjligheten till kulturaktiviteter skulle
stärka den utvecklingen.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 december
2016 följande.
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M), bilaga 1.
Stadsbyggnadskontoret tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Precis som motionärerna nämner i sin motion, antog Stadsbyggnadsnämnden nyligen
en ny detaljplan som möjliggör för både kultur- och idrottsverksamheter inom
Vanadisbadet.
De åtgärder som nämns i motionen saknar stadsbyggnadskontoret rådighet över,
men kontoret ser positivt på att den potential som finns i Vanadislunden omhändertas
på ett bra sätt. Särskilt i takt med att staden förtätas blir parker och rekreationsområden
allt viktigare. Att möjliggöra för fler personer använda Vanadislunden och känna sig
trygga där, är en utveckling som Stadsbyggnadskontoret välkomnar.

Trafiknämnden

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 december 2016
följande.
1. Trafiknämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på
remissen från kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Reservation anfördes av Cecilia Brinck m.fl. (alla M), bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2016 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadens parker utgör en viktig plats där stockholmarna ska kunna hitta utrymme för
rörelse, rekreation och vila från stadens bms. Kontoret arbetar därför med, och ofta i
samverkan med stads-delama, att upprätthålla och utveckla parker och platser för att
möta detta behov.
Vanadislundens huvudstråk genom parken har god belysning vilket ska bidra till

att miljön känns trygg att vistas i och man ska kunna bedöma om man vill ta en
promenad genom parken. Mindre gångvägar som inte snöröjs belyses inte vilket är den
generella principen i staden.
Varje tillkomande belysning bidrar ytterligare till miljöbelastning, både ur
energiaspekt och också skapandet av ströljus mot natthimlen, varför tillkommande
belysningsanläggningar måste avvägas mot detta. Parken har under flera år utvecklats
av trafikkontoret och stadsdelsnämnden för att platsen ska kännas attraktiv samt möta
behov från boende och verksamma i området. Bl.a. har vattenreservoaren fått
fasadbelysning, parken Blåkråkan och parkleken har fått ny utformning och belysning.
Dessa insatser har uppskattats från de boende i området.
Utvecklingen av parken har gjorts i nära samarbete mellan kontoret och stadsdelen
samt även i samråd med Stockholm vatten. Till grund för arbetet ligger ett
belysningsprogram där en övergripande analys har gjorts för platsen. En förändrad
användning, i form av t.ex. mer ytor för spontanidrott och sociala aktiviteter, av
Vanadis-lunden skulle komma att ställa nya krav på bl.a. belysningsanläggningen.
Kontoret anser sammanfattningsvis att nuvarande samarbete med stadsdelen kring
parkens utveckling är väl fungerande och tar till vara stockholmarnas önskemål och
stadens föränderliga behov på ett bra sätt.

Norrmalms stadsdelsnämnd

Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 15
december 2016 följande.
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 november
2016 har i huvudsak följande lydelse.
Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsmål ska Norrmalms parker utvecklas till en
gemensam resurs för allt fler invånare. Här ska finnas plats för lek, spontant spel och
motion såväl som avkoppling, lugn och ro. Vanadislunden med sina många kvalitéer
och betydande storlek är en viktig tillgång och utgör en fjärdedel av Norrmalms
sammanlagda parkyta. Parken ligger på en del av Brunkebergsåsen och är en av
Stockholms karakteristiska bergsparker, som anlades på slutet av 1800-talet. Typiskt
för parken är de markanta höjdskillnaderna, de böljande gräsytorna och de stora
uppväxta träden. Parkens läge uppe på åsen gör dess direkta koppling till
omgivningen begränsad och medför att genomströmningen av besökare är betydligt
mindre än i mer gatunära parker. Men topografin ger också stora mervärden då man
här har möjlighet att komma bort från stadens brus och i en mer rofylld miljö kunna
blicka ut över stadens taklandskap.
I Norrmalms parkplan, det strategiska dokumentet för utveckling av

stadsdelsområdets parker, beskrivs att den upplevda tryggheten och attraktiviteten kan
stärkas i vissa delar av Vanadislunden. Det gäller framförallt området mot Sveavägens
norra del och mot Cederdalsgatan och här kan till exempel förbättrad belysning vara
en del att arbeta med. Stadsdelsförvaltningen har sedan tidigare ett nära samarbete med
trafikkontoret, som ansvarar för den allmänna belysningen. Ett belysningsprogram
finns också framtaget för hela Vanadislunden och flera åtgärder har gjorts de senaste
åren. I samband med upprustning av lekparken i den nedre delen av lunden förnyades
belysningen inne på lekplatsen samt längs med närliggande gångvägar. Även ny
fasadbelysning av vattenreservoaren har installerats. Stadsdelsförvaltningen kommer
även fortsättningsvis ha en nära kontakt med trafikkontoret för att planera in
kompletterande och förnyad belysning i parken i takt med att ytor utvecklas.
Gällande nya spontanidrottsytor i parken anser förvaltningen att de stora gräsytor
som finns uppe i lunden lämpar sig väl för mängder av olika aktiviteter, de används
också redan idag av såväl solbadare, som picknickgäng och uteträningsgrupper.
Backarna upp i parken fungerar också idag bra som platser för intervallträning om man
så önskar. Andelen parkyta är mycket begränsad i stadsdelsområdet och därmed är det
viktigt att de ytor som finns är så mångfunktionella som möjligt och att de inte
programmeras till särskilda aktiviteter. Öppna gräsytor råder det särskild brist på i
innerstaden och de som finns är av stor vikt att bevara.
Förvaltningen menar att det är kopplingarna mellan Vanadislunden och dess
omgivningar som är mest angeläget att utveckla för att öka andelen besökare och
därmed stärka känslan av trygghet i parken. Därför finns det anledning att fortsätta
verka för en trafikseparerad förbindelse mellan Vanadislunden och Bellevueparken.
Något som skulle kunna lösas med en gångbro över den hårt trafikerade
Cederdalsgatan. Trafikkontoret har tidigare haft i uppdrag att utreda en bro i detta läge
och förvaltningen ser gärna att det här projektet återupptas, då det skulle göra stor
skillnad i utnyttjandet av Vanadislunden och för genomströmningen av besökare i
parken.
Förvaltningen anser att en utveckling av Vanadisbadet med utökade möjligheter till
idrotts- och kafé/restaurangverksamhet samt trivsammare och attraktivare kringytor
skulle vara positivt för hela parken och för stadsdelsområdets alla invånare.

Bilaga 1

Reservationer m.m.
Fastighetsnämnden

Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (alla M), enligt följande.
Att fastighetsnämnden beslutar att tillstyrka motionen, samt att därutöver anföra
följande:
Det är roligt att fastighetskontoret samtycker till förslagen i vår motion. Vi hoppas
att detta vinner gehör även hos den socialdemokratiskt ledda majoriteten.
Vanadislunden är en av tätbebyggda Norrmalms gröna lungor. Trots att parken
ligger centralt så är användningen av parken begränsad, vilket är tråkigt givet att
efterfrågan på gröna lungor är stor. Staden bör därför vidta åtgärder för att skapa en
mer attraktiv park med fler verksamheter som attraherar en bredare målgrupp. Bland
annat vill vi satsa på bättre spontanidrottsytor men även serveringsverksamheter och
bättre belysning.
Att förbättra och utveckla Vanadisbadet är en central del i detta arbete. Vid
årsskiftet 2016/2017 går avtalet med nuvarande driftentreprenör ut och den
socialdemokratiskt ledda majoriteten har då öppnat upp för att badet ska återgå i
kommunal drift. Detta tycker vi vore väldigt olyckligt eftersom det, om man
upphandlar badet till en entreprenör med bredare ambitioner för verksamheten än att
bara bedriva badverksamhet, skulle kunna bli en riktigt bra verksamhet som kan skapa
ringar på vatten i utvecklingen av hela Vanadislunden.

Idrottsnämnden

Reservation anfördes av Bo Sundin (M) samt Mikael Valier (KD), enligt
följande.
Att idrottsnämnden beslutar att tillstyrka motionen, samt att dämtöver anföra följande:
Vanadisbadet är ett klassiskt bad med en gedigen historia. Det var därför glädjande
att Stockholms stad, efter en omfattande renovering, kunde nyinviga badet sommaren
2014. Även om badet åter är i drift så finns det fortfarande stor utvecklingspotential i
området. Serveringen är undermålig, det saknas solstolar och annan service som skulle
kunna ge badet en guldkant. Ovan nämnda saker ingår inte i kommunens kämuppdrag
och är således ingenting som kommunen ska tillhandahålla, däremot finns det alla
möjligheter för andra aktörer att göra det. Idrottsnämnden bör därför upphandla driften
av Vanadisbadet när nuvarande avtal löper ut, detta eftersom vi anser att det finns
utiymme att skapa stora mervärden för badet såväl som för hela Vanadislunden.
Vanadislunden är en av Norrmalms gröna lungor. Trots att parken ligger centralt så är

användningen av parken begränsad, vilket är tråkigt givet att efterfrågan på grönytor är
stort. Staden bör därför vidta åtgärder för att skapa en mer attraktiv park med fler
verksamheter som attraherar en bredare målgrupp. Vi vill bland annat satsa på bättre
spontanidrottsytor, ytor för kulturverksamheter, serveringar och bättre belysning

Kulturnämnden

Reservation anfördes av Sophia Granswed m.fl. (alla M) enligt följande.
Att kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen, samt att därutöver anföra följande:
Vanadisbadet är ett klassiskt bad med en gedigen historia. Det var därför glädjande
att Stockholms stad, efter en omfattande renovering, kunde nyinviga badet sommaren
2014. Även om badet åter är i drift så finns det fortfarande stor utvecklingspotential i
området. Serveringen är undermålig, det saknas solsolar och annan service som skulle
kunna ge badet en guldkant. Ovan nämnda saker ingår inte i kommunens kämuppdrag
och är således ingenting som kommunen ska tillhandahålla, däremot finns det alla
möjligheter för andra aktörer att göra det. Idrottsnämnden bör därför upphandla driften
av Vanadisbadet när nuvarande avtal löper ut, detta eftersom vi anser att det finns
utrymme att skapa stora mervärden för badet såväl som för hela Vanadislunden.
Det finns även goda möjligheter att förstärka de kulturella inslagen i
Vanadislunden och området däromkring. Precis som kulturförvaltningen konstaterar så
är tillgången på lokal kultur begränsad och kan utvecklas. Vi ser dock inget egenvärde
i att staden ska bedriva och utveckla de kulturella inslagen utan ska snarare aktivt
verka för att fler privata initiativ för att praktiskt möjliggöra för deras etablering lokalt.
Vanadislunden är en av Norrmalms gröna lungor. Trots att parken ligger centralt så
är användningen av parken begränsad, vilket är tråkigt givet att efterfrågan på grönytor
är stort. Staden bör därför vidta åtgärder för att skapa en mer attraktiv park med fler
verksamheter som attraherar en bredare målgrupp. Vi vill bland annat satsa på bättre
spontanidrottsytor, ytor för kulturverksamheter, serveringar och bättre belysning.

Stadsbyggnadsnämnden

Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M) enligt följande.
Att tillstyrka motionen, samt att dämtöver anföra följande:
Vanadislunden är en av Norrmalms gröna lungor. Trots att parken ligger centralt är
användningen av parken begränsad, vilket är tråkigt givet att efterfrågan på grönytor är
stort. Staden bör därför vidta åtgärder för att skapa en mer attraktiv park med fler
verksamheter som attraherar en bredare målgrupp. Vi vill bland annat satsa på bättre
spontanidrottsytor, ytor för kulturverksamheter, serveringar och bättre belysning.
Vanadisbadet är ett klassiskt bad med en gedigen historia. Det var därför glädjande
att Stockholms stad, efter en omfattande renovering, kunde nyinviga badet sommaren

2014. Även om badet åter är i drift så finns det fortfarande stor utvecklingspotential i
området. Serveringen är undermålig, det saknas solsolar och annan service som skulle
kunna ge badet en guldkant och därför bör badet inte bedrivas i egen regi utan
upphandlas.

Trafiknämnden

Reservation anfördes av Cecilia Brinck m.fl. (alla M) enligt följande.
Att tillstyrka motionen och att därutöver anföra följande:
Vanadislunden är en av Norrmalms gröna lungor. Trots att parken ligger centralt är
användningen av parken begränsad, vilket är tråkigt givet att efterfrågan på grönytor är
stort. Staden bör därför vidta åtgärder för att skapa en mer attraktiv park med fler
verksamheter som attraherar en bredare målgrupp. Vi vill bland annat satsa på bättre
spontanidrottsytor, ytor för kulturverksamheter, serveringar och bättre belysning.
Vanadisbadet är ett klassiskt bad med en gedigen historia. Det var därför glädjande
att Stockholms stad, efter en omfattande renovering, kunde nyinviga badet sommaren
2014. Även om badet åter är i drift så finns det fortfarande stor utvecklingspotential i
området. Serveringen är undermålig, det saknas solstolar och annan service som skulle
kunna ge badet en guldkant och därför bör badetinte bedrivas i egen regi utan
upphandlas.

