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Centerpartiet
STOCKHOLMS STAD

Motion om att bevara och utveckla Årsta Golf på Årstafältet
På Årstafältet planeras ett nytt område med 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare, i blandad
bebyggelse med nya verksamheter och en anlagd park. Centerpartiet välkomnar planerna även
om vi gärna hade sett ännu mer bostäder och högre bebyggelse då platsen lämpar sig
synnerligen väl för exploatering. I samband med bostadsbyggandet kommer även Årstafältet
göras om till mer av en park med aktivitetsytor och idrott - snarare än det fält det är idag. Tyvärr
innebär byggplanema att en populär idrotts- och friluftsaktivitet i staden hotas - nämligen Årsta
Golf.
Årsta Golf är en lättillgänglig anläggning som är öppen för alla med över 140 000 besökare per
år. Vår bedömning är att det går att kombinera golfanläggningen med planerna för Årstafältet.
Det är i vår mening ett tankefel av den rödgrönrosa majoriteten att tala sig varm om fler idrottsoch friluftsytor samtidigt som en populär och befintlig anläggning tvingas lägga ned.
Realistiska alternativa förslag har tagits fram och presenterats för staden, men har tyvärr aldrig
nått oss politiker. De alternativa skisser som Årsta Golf har tagit fram bör lyftas i
stadsbyggnadsnämnden för kontoret och ledamöterna att ta ställning till. Centerpartiet anser att
”Alternativ 3”, se bilaga 1, vore mest intressant och realistisk för staden att gå vidare med. En
sådan lösning skulle möjliggöra en utveckling av Årsta Golf på Årstafältet samtidigt som den
oanvända ytan öster om parken tillgängliggörs i och med den flyttade korthålsbanan.

Mot bakgrund av ovan föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige besluta:
Att

uppdra åt stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret att presentera en lösning där
Årsta Golf finns kvar och kan verka i samklang med den planerade bebyggelsen och den
nya parken på Årstafältet.

Stockholm, 2017-09-04

Karin Ernlund (C)

Christina Linderholm (C)

inalBengtsson (C)
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Bilaga 1
ÅRSTA GOLF - Situationsplan alternativ 3. skala 13000/A3

Årsta Golf
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