Behåll och utveckla spelplaner i Bandhagen-Högdalen
Nu har ännu en fotbollsplan försvunnit från Söderort utan att en ersättsättningsyta har
presenterats. Den stora bollplanen vid korsningen Örbyleden/Grycksbovägen har sedan länge
varit beslutad att bebyggas med bostäder. I slutet av 2019 fattades det beslut om att en
fotbollsplan i Rågsved ska bebyggas med arbetsplatser. I september 2020 beslutades det att
Bandhagens BP, intill Bandhagens skola, ska användas som mark för en paviljong med bygglov
på tio år för att skolan ska kunna ta emot fler elever.
Alla dessa spelplaner ligger inom en radie av en kilometer från Högdalen centrum och området
dräneras nu på fotbollsplaner. I tider när antalet planer i området borde öka för att möta behovet
försvinner istället runt hälften av planerna i området. Dessutom har projekt om fler
fotbollsplaner på det närliggande Årstafältet stoppats.
Föreningar har redan idag svårt att boka träningstider och det blir näst intill omöjligt att spela
fotboll spontant med vänner och grannar i området, då beläggningen på planerna blir extremt
hög. Bandhagens BP var också den enda ytan i området som vintertid spolades för
skridskoåkning. Möjligheten att lära sig åka skridskor i området minskar nu samt möjligheten till
spontanidrottande i form av ishockey, bandy och konståkning.
Den här utvecklingen är förödande för ungas idrottande i området. Konsekvenserna kan bli fler
och mer stillasittande ungdomar. Vi vet att barn som idrottar presterar bättre i skolan, har lättare
att knyta nätverk i så väl ungdomen som i vuxenlivet samt lyckas bättre i arbetslivet och blir
produktiva samhällsmedborgare.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar följande:
Att
Att

Minst en ny fotbollsplan projekteras inom Bandhagen-Högdalen och står färdig
innan Bandhagens skola byggs ut.
Högdalens BP beläggs med konstgräs och kylanläggning så den kan spolas vintertid
och säkra skridskoåkningen i området.

Stockholm den 28 september 2020

Alexander Ojanne (S)
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