Interpellation till Borgarråd Larsson (M) om löftet att
ersätta Stadshagens 11-mannafotbollsplan i närområdet
De borgerliga partier tillsammans med Socialdemokraterna beslutade 2014 att ett villkor och
förutsättning för exploateringen med bostäder på Stadshagens idrottsplats på Kungsholmen är att
den 11-mannaplan som tas bort ersätts på annan plats på Kungsholmen. Löftet var även att den
nya 11-mannaplanen ska färdigställas innan bygget av Stadshagen påbörjas. Beslutet är väl
motiverat då bristen av 11-mannaplaner i Stockholm är mycket stor vilket gör att tusentals
ungdomar inte kan spela eller träna fotboll, vilket är mycket allvarligt då fotboll i särklass är den
största ungdomsidrotten i Stockholm.
Tidigare majoritet arbetade fram ett förslag där en 11-mannaplan skulle kunna anläggas i
Fredhällsparken, där det historiskt redan funnits plats för fotboll. Efter valet 2018 svängde dock
den nya moderatledda majoriteten och la ner planerna att anlägga en fotbollsplan i Fredhällsparken.
Istället hänvisades till diffusa planer om att en ny plats i närområdet skulle tas fram. Vi
Socialdemokrater besvärades av detta då vi såg möjligheterna för att anlägga en 11-mannaplan på
annan plats i närområdet som mycket begränsade. Borgarråd Larsson försäkrade dock som svar på
en interpellation i slutet av år 2018 att en ny plats i närområdet skulle presenteras.
Nu i början av år 2020 står vi fortfarande utan svar från borgarrådet om var den nya platsen för en
11-mannaplan i närområdet skulle kunna vara.
Tiden för den blågröna majoriteten börjar rinna ut och Stadsbyggnadsborgarråd Larsson såväl som
Idrottsborgarråd Ernlund bör börja känna att det brinner i knutarna. Exploateringen av det berörda
området i Stadshagen är i antågande redan år 2021. För att arbetet med att peka ut, planlägga och
anlägga en klar plats för ny fotbollsplan ska kunna ske innan den befintliga måste stänga skulle
processen egentligen startat redan för flera månader sen.
Vi Socialdemokrater vill säkra att idrotten inte tar stryk när staden växer och nya bostäder byggs.
Tidigare mandatperiod stod vi upp för principen att all exploatering av idrottsplatser skulle ersättas
med nya idrottsplatser i närområdet. Det var därför vi tidigt pekade ut och påbörjade arbetet för
anlägga en 11-mannaplan i Fredhällsparken – för Stockholmsidrotten och för att arbetet med nya
bostäder i Stadshagen skulle kunna genomföras effektivt. Tyvärr verkar det nu återigen som tidigare
löften från nuvarande majoritet var tomma ord och både Stockholmsidrotten och möjligen även
bostadsbyggandet blir lidande.
Mot denna bakgrund vill jag fråga borgarrådet.
1. När kommer platsen för en 11-mannaplan i närområdet av Stadshagen presenteras?
2. Består det tidigare löftet om att fotbollsidrotten som största ungdomsidrott ska bli
kompenserade när planer försvinner?
3. Är den blågröna majoriteten beredda att ompröva beslutet som togs efter valet att inte
arbeta vidare med en 11-mannaplan i Fredhällsparken?
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Stockholm den 23 mars 2020
Alexander Ojanne (S)
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