Utlåtande Rotel VI (Dnr KS 2020/615)

Lägg konstgräs på Sköndals BP
Motion av Alexander Ojanne och Karin Lekberg (båda S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Ernlund anför följande.
Ärendet
Alexander Ojanne och Karin Lekberg (båda S) har väckt en motion i
kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att Stockholms stad ger berörd förvaltning i uppdrag att påbörja arbetet med att
anlägga konstgräs på Sköndals Bollplan samt att utreda alternativen för att
lägga frysrör på planen eller hitta annan plats för skridskoåkning.
Motionärerna anger att platsen dessvärre blivit mindre använd sett till sitt
ändamål och utnyttjas allt mer som parkeringsplats istället för fotbollsplan. En
upprustning av Sköndals BP skulle både kunna nyttjas av föreningslivet och
vara en samlingsplats för spontanidrott utanför bokningsbara tider.
Utöver detta vill motionärerna även säkerställa möjligheten till
skridskoåkning. Antingen genom att hitta en yta i närområdet för spolning när
klimatet tillåter eller lägga frysrör under fotbollsplanen för att skridskoåkning
ska vara möjligt även under en mild vinter.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, Farsta stadsdelsnämnd,
fastighetsnämnden, idrottsnämnden, utbildningsnämnden, RF-SISU
Stockholm, Sköndals IK FK, Stockholms Fotbollförbund och Svenska
Ishockeyförbundet. Sköndals IK FK och RF-SISU Stockholm har inte
inkommit med svar.
Stadsledningskontoret konstaterar att fastighetsnämnden, enligt sitt
remissvar, påbörjat uppdraget från idrottsnämnden att initiera en projektering
avseende anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Sköndals BP samt att
utreda och planera för möjligheterna att även anlägga en kylpist.
Farsta stadsdelsnämnd menar att sett till den exploatering som har skett
och framförallt är planerad i Sköndal ser nämnden ett behov av fler ytor för
idrott och rörelse.
Fastighetsnämnden förtydligar att kontoret redan har påbörjat uppdraget i
samarbete med idrottsförvaltningen att initiera en projektering avseende
anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Sköndals BP. I uppdraget ingår
även att utreda och planera för möjligheterna att anlägga en kylpist för
skridskoåkning under vintertid.
Idrottsnämnden har genom idrottsförvaltningen redan initierat ett
samarbete med fastighetskontoret att påbörja en projektering avseende
anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Sköndals BP samt att utreda
förutsättningarna för en kylpist för skridskoåkning vintertid.
Utbildningsnämnden är positivt inställd till att skapa möjligheter för barns
spontanidrott och till att öka möjligheterna för barn att röra på sig.
Stockholms Fotbollsförbund är positiv till motionen och ser gärna en
tidigareläggning av att Sköndals BP beläggs med konstgräs och att
kostnaderna i enlighet med motionen hålls så låga som möjligt.
Svenska Ishockeyförbundet välkomnar och tillstyrker förslaget då det också
innehåller anläggande av kylrör på bollplanen alternativt att annan plats hittas
för skridskoåkning.
Mina synpunkter
Vi i den grönblå majoriteten arbetar ständigt för att förstärka idrottsutbudet i
Stockholms stad. Bara för i år, 2021, är investeringsvolymen för
konstgräsplaner hela 100 miljoner kronor vilket är en av de högsta
satsningarna staden sett historiskt. Bland annat kommer Aspuddens IP och
Årstafältets BP få konstgräs och kylpist. Det är ingen hemlighet att vi måste
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nyttja varenda idrottsyta vi har tillgänglig på bästa sätt, vilket innebär att
idrottsytor som har dubbla användningsområden under sommar- och
vinterhalvåret är att föredra.
Därför initierade den grönblå majoriteten redan i budgeten för år 2020 att
Sköndals BP skulle genomföras då vi tidigt insåg områdets potential för både
konstgräs och kylpist. Sköndals BP är idag en sjumannaplan med grusunderlag
som återfinns i anslutning till Sköndalsskolan. Då fotbolls- och
skridskointresset är stort i området är det fullt rimligt att anlägga både
konstgräs och kylpist för att tillmötesgå idrottsbehovet i området. Jag vill
också trycka på vikten av att anlägga konstgräsplaner på så sätt att
mikroplaster inte sprids vidare.
Slutligen vill jag påpeka att investera i idrott är att investera i ett friskt och
långt liv. Det gäller inte enbart den fysiska hälsan, utan också den psykiska
hälsan som fått sig en hård törn under pandemin. Vi ska fortsätta utveckla
Stockholms stads idrottsutbud för ett friskare, roligare och hälsosammare liv.
Därmed anser jag motionen vara besvarad.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia
Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V)
enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att bifalla motionen
2. Att därutöver anföra
I motionen lyfter vi behovet av att bygga en konstgräsplan med frysrör på Sköndals
BP. Det skulle innebära en rejäl kvalitetsförbättring och ökade möjligheter för
idrottslivet att nyttja planen under en större del av året.
Vi välkomnar att motionen har väckt ett intresse för frågan och att
fastighetskontoret tillsammans med idrottsnämnden har initierat en projektering
avseende anläggande av en konstgräsplan på Sköndals BP. Det är också glädjande att
uppdraget även innefattar att utreda möjligheten att anlägga en kylpist för
skridskoåkning under vintertid.
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Möjligheten till rörelse i sin närmiljö i Stockholms stad har sällan varit lika
avgörande för stockholmarnas hälsa och fysiska aktivitet som under pandemin. Det
belyser vikten av att alla delar av staden kan erbjuda idrotts- och fritidsytor i form av
idrottsanläggningar, utomhusgym, motionsspår och badplatser.
Behovet av fler konstgräsplaner och isbanor är stort i hela staden, men särskilt i
söderort där den grönblå majoriteten valt att bygga bort ett flertal fotbollsplaner utan
att ersättningsytor har presenterats. Vi vet hur viktigt idrottande och rörelse är för
barnen och vilka positiva effekter det har för både fysiskt och psykiskt hälsa.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 17 februari 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Karin Ernlund
Mats Larsson
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga
(alla S) och Rashid Mohammed och Sara Stenudd (båda V) med hänvisning
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna är mycket positiva till att idrott och fritidsaktiviteter uppmuntras
och brett tillgängliggörs för Stockholms barn och ungdomar.
Att lägga konstgräs på föreslagen plats verkar vara en god idé då staket och
belysning redan existerar och i ett väldigt bra läge.
Att anlägga konstis utomhus kan däremot bli en väldigt dyr historia. Idag bygger
man gärna ishallar i kombination med badhus för att kunna tillgodogöra sig den värme
som produceras i kylanläggningarna vid isproduktionen och därigenom maximalt
utnyttja den använda energin.
Om en is-anläggning utan heltäckande klimatskal skall kunna användas med hög
nyttjande grad och schemaläggning för träning, tävling och allmänhetens åkning, så
behöver isen ändå omslutas av en vindskyddande sarg samt ett nederbörds skyddande
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tak. Tillkommer gör även belysning, tid/resultat display och en ljudanläggning.
Uterinken Ekvallen i Gustavsberg på Värmdö är ett bra exempel på en sådan
anläggning som är värd att studera.
Konstis i det fria är dyrt och energislukande och bör därför om möjligt förläggas
inomhus.

Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Alexander Ojanne och Karin Lekberg (båda S) har väckt en motion i
kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att Stockholms stad ger berörd förvaltning i uppdrag att påbörja arbetet med att
anlägga konstgräs på Sköndals Bollplan samt att utreda alternativen för att
lägga frysrör på planen eller hitta annan plats för skridskoåkning.
Motionärerna anger att platsen dessvärre blivit mindre använd sett till sitt
ändamål och utnyttjas allt mer som parkeringsplats istället för fotbollsplan. En
upprustning av Sköndals BP skulle både kunna nyttjas av föreningslivet och
vara en samlingsplats för spontanidrott utanför bokningsbara tider.
Utöver detta vill motionärerna även säkerställa möjligheten till
skridskoåkning. Antingen genom att hitta en yta i närområdet för spolning när
klimatet tillåter eller lägga frysrör under fotbollsplanen för att skridskoåkning
ska vara möjligt även under en mild vinter.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Idrottsnämndens, utbildningsnämnden, RF-SISU Stockholm,
Sköndals IK FK, Stockholms Fotbollförbund och Svenska Ishockeyförbundet.
Sköndals IK FK och RF-SISU Stockholm har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Enligt kommunfullmäktiges budget 2020 ska breddidrotten och möjligheten för alla
barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar värnas. Målet är att alla
barn och ungdomar i Stockholm ska ha samma förutsättningar att utöva sin idrott
oavsett var i staden de bor. Idrottsnämnden ska arbeta för att alla stockholmare ska ha
möjlighet att vara fysiskt aktiva.
Stadsledningskontoret konstaterar att det enligt kommunfullmäktiges budget är
idrottsnämnden som ansvarar för att prioritera inom fastighetsnämndens budget för
nyinvesteringar i idrottsanläggningar. Idrottsnämnden uppdrar till fastighetsnämnden
som tilldelats de ekonomiska ramarna, att påbörja projektering.
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Stadsledningskontoret konstaterar vidare att fastighetsnämnden, enligt sitt
remissvar, påbörjat uppdraget från idrottsnämnden att initiera en projektering avseende
anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Sköndals BP samt utreda och planera för
möjligheterna att även anlägga en kylpist. Tidplanen för projektet är enligt
fastighetsnämnden 2020-2022, med början om utredning under 2020 och
genomförande med start under 2021.
Motion av Alexander Ojanne och Karin Lekberg båda (S) om Lägg konstgräs på
Sköndals BP anses besvarad med vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.

Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24 september
2020 att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som
svar på remissen.
Reservation anfördes av Kjell Backman m.fl. (S) och Marre Mayr m.fl. (V),
bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Mattias Mårdenfjord (SD), bilaga 1.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2020 har
i huvudsak följande lydelse.
Farsta stadsdelsnämnd har sedan 2011, utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige,
profilerat sig när det gäller idrott och hälsa. Med bakgrund i den exploatering som har
skett och framförallt är planerad i Sköndal ser förvaltningen ett behov av fler ytor för
idrott och rörelse.
Samtidigt vill förvaltningen påpeka att det är av vikt att följa kommunfullmäktiges
rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi, för att
minimera spridningen av mikroplaster.
Sköndals bollplan förvaltas av idrottsnämnden. Platsen har varit uppmärksammad
av ett nätverk av medborgare under en tid, och även av skolelever. Boende har besökt
stadsdelsnämndens sammanträden flera gånger under de senaste åren, samlat in namn
och medverkat i lokaltidningar där de uttryckt sitt önskemål om konstgräs på
Sköndals BP. Även genom stadens Synpunktsportal har förslag inkommit om
konstgräs på platsen. Förvaltningens bedömning är att det finns ett tydligt uttalat stöd
från boende för förslaget.
Ett flertal önskemål om ytor för skridskoåkning har inkommit avseende olika
platser inom stadsdelsområdet. Även här ser vi ett stort folkligt intresse och håller
med motionärerna om att möjligheten för konståkning bör beaktas.
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Förvaltningen kan inte bedöma vilka prioriteringar som ligger bakom
idrottsnämndens investeringsplanering och har därför ingen uppfattning om när i tid
anläggning av konstgräs ska ske.
Med rätt utformning och jämställd fördelning av speltider kan en konstgräsplan
gynna både flickors och pojkars idrottande och hälsa.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 september 2020
att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Jan Valeskog m.fl. (S) och Clara Lindblom (V),
bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD), bilaga 1.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Kontoret delar uppfattningen att det är angeläget med ytterligare konstgräsplaner
inom staden. En av dessa platser är Sköndals BP.
Kontoret har redan påbörjat uppdraget från idrottsförvaltningen att initiera en
projektering avseende anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Sköndals BP. I
uppdraget ingår även att utreda och planera för möjligheterna att även anlägga en
kylpist för skridskoåkning under vintertid. Tidplanen för projektet är 2020- 2022, med
början om utredning under 2020. Projektet övergår till genomförande under 2021.
Under hösten kommer kontoret att presentera ett inriktningsbeslut för nämnden.
Kontoret bedömer att utgiften för att anlägga en sjuspelsplan med
konstgräsfotbollsplan, uppgår till upp till 15 miljoner kronor utan ispist, löparbanor,
spontanidrott med mera. Det är därför orimligt att detta projekt ska kunna kosta 6
miljoner kr. Den befintliga belysningen sparar bara en bråkdel.
Kontoret vill upplysa om att det finns stora investeringsbehov för stadens
idrottsanläggningar, både för befintliga och nya. Det stora investeringsbehovet
innebär svårigheter att prioriteringsmässigt kunna inrymma angelägna projekt i
nämndens långsiktiga investeringsbudget för idrottsinvesteringar. Eftersom projektet
konkurrerar med en rad andra angelägna projekt, medför detta alltid en viss osäkerhet
kring möjligheten att kunna prioritera projekt inom budgeten för kommande år
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Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 september 2020 att
godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Tobias Johansson m.fl. (V) och Alexander Ojanne
m.fl. (S), bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar uppfattningen att det är angeläget med ytterligare konstgräsplaner
inom staden. En av dessa platser bör vara Sköndals BP. Förvaltningens
behovsplanering med utgångspunkt i stadens befolkningsutveckling nedbruten på
stadsdelsnämndsnivå stärker detta behov i Sköndal med omnejd. För att ytterligare
förbättra idrottsmöjligheterna även under vintertid bör en kylpist anläggas under
konstgräset så att skridskoåkning kan säkras.
Förvaltningen har uppdragit till fastighetskontoret att påbörja en projektering
avseende anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Sköndals BP. I uppdraget ingår
även att utreda och planera för möjligheterna av att även anlägga en kylpist för
skridskoåkning under vintertid.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2020
att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservation anfördes av Nassir Abdullah Ali m.fl. (S) och Tina Krantz m.fl.
(V), bilaga 1.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positivt inställd till att skapa möjligheter för barns spontanidrott och
till att öka möjligheterna för barn att röra på sig. Det har en god effekt på deras hälsa
och även deras kognitiva förmåga. Eftersom utbildningsnämnden inte ansvarar för att
göra den ekonomiska och tekniska bedömningen av en eventuell tidigareläggning av
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konstgräsplanen, eller för att finansiera den, avstår förvaltningen från att ge synpunkter
på detta.

Stockholm Fotbollsförbund
Stockholms Fotbollsförbunds remissvar daterat den 7 december 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholms Fotbollförbund är positiv till motionen och ser gärna en tidigareläggning
av att Sköndals BP beläggs med konstgräs och att kostnaderna i enlighet med
motionen hålls så låga som möjligt.

Stockholms Ishockeyförbund
Stockholms Ishockeyförbunds remissvar daterat den 9 september 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Förbundet välkomnar och tillstyrker förslaget då det också innehåller anläggande av
kylrör på bollplanen alternativt att annan plats hittas för skridskoåkning. Det är allmänt
känt att tillgången på ishallar är sämre i Stockholm stad än i någon annan jämförbar
kommun i landet. Tillgången på spontanisytor i parker, vid skolor och andra platser är
också ytterst knapp vilket accentuerats av att möjligheten att hålla naturisbanor i skick
försvåras av växlingar mellan kallt och varmare väder under vintersäsongen.
Stockholms ishockeyförbund och Svenska Ishockeyförbundet har därför under flera år
argumenterat för anläggandet av fler konstfrysta isytor vid sidan av ishallarna.
En naturlig och rationell lösning är att kombinera anläggandet av kylrör med
anläggande av konstgräs på bollplaner. Härigenom skapas förutsättningar som kan
liknas med den tid då fotboll spelades på grusplaner och varje grusplan spolades till en
skridskobana under vintersäsongen. Stockholms ishockeyförbund anser att i vart fall
vare femte konstgräsplan bör ha kylrör för att under perioden november-mars kunna
vara en skridskobana. Det skulle leda till rimlig tillgång på isytor för barn, ungdomar,
familjer och göra att Stockholm fortfarande kan hävda att den alltjämt är en
Skridskostad som den av tradition alltid har varit.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Farsta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Kjell Backman m.fl. (S) och Marre Mayr m.fl. (V)
yrkade att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag och lade fram ett eget
förslag . I detta instämde Mattias Mårdenfjord (SD).
Särskilt uttalande gjordes av Mattias Mårdenfjord (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna är mycket positiva till att idrott och fritidsaktiviteter uppmuntras
och brett tillgängliggörs för Stockholms barn och ungdomar.
Att lägga konstgräs på föreslagen plats verkar vara en god ide då staket och
belysning redan existerar och i ett väldigt bra läge.
Att anlägga konstis utomhus kan däremot bli en väldigt dyr historia. Idag bygger
man gärna ishallar i kombination med badhus för att kunna tillgodogöra sig den värme
som produceras i kylanläggningarna vid isproduktionen och därigenom maximalt
utnyttja den använda energin.
Om en is-anläggning utan heltäckande klimatskal ska kunna användas med hög
nyttjandegrad och schemaläggning för träning, tävling och allmänhetens åkning så
behöver isen ändå omslutas av en värmeskyddande sarg samt ett nederbördsskyddande
tak. Tillkommer gör även belysning, tid/resultat-display och en ljudanläggning,
Uterinken Ekvallen i
Gustavsberg på Värmdö är ett bra exempel på en sådan anläggning som är värd att
studera.
Konstis i det fria är dyrt och energislukande och bör därför om möjligt förläggas
inomhus.

Fastighetsnämnden
Reservation anfördes av Jan Valeskog m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) enligt
följande.
1. Tillstyrka motionen
2. Därutöver anförs följande
Konstgräsplaner skapar positiva värden och förlänger tiden under året som både unga
och äldre kan nyttja dessa ytor, vilket skapar stor gagn för hälsa och välmående.
Genom att grusplaner omvandlas och anläggs med konstgräs ökas således kvaliteten
och användningen för såväl föreningsliv som för spontanidrott. Sköndals BP är ett gott
exempel där konstgräset skulle skapa mycket positiva värden. Genom att också se över
möjligheten att lägga frysrör kan planen bli ett uppskattat inslag för skridskoåkning
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under årets kallare månader. Vi välkomnar att uppmärksammandet av frågan nu
generar ett ärende om inriktning för konstgräs senare under hösten.

Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna är mycket positiva till att idrott och fritidsaktiviteter uppmuntras
och brett tillgängliggörs för Stockholms barn och ungdomar. Att lägga konstgräs på
föreslagen plats verkar vara en god idé då staket och belysning redan existerar och i ett
väldigt bra läge. Att anlägga konstis utomhus kan däremot bli en väldigt dyr historia.
Idag bygger man gärna ishallar i kombination med badhus för att kunna tillgodogöra
sig den värme som produceras i kylanläggningarna vid isproduktionen och därigenom
maximalt utnyttja den använda energin. Om en is-anläggning utan heltäckande
klimatskal skall kunna användas med hög nyttjande grad och schemaläggning för
träning, tävling och allmänhetens åkning, så behöver isen ändå omslutas av en
vindskyddande sarg samt ett nederbörds skyddande tak. Tillkommer gör även
belysning, tid/resultat display och en ljudanläggning. Uterinken Ekvallen i
Gustavsberg på Värmdö är ett bra exempel på en sådan anläggning som är värd att
studera. Konstis i det fria är dyrt och energislukande och bör därför om möjligt
förläggas inomhus.

Idrottsnämnden
Reservation anfördes av Tobias Johansson m.fl. (V) och Alexander Ojanne
m.fl. (S) enligt följande.
1. Tillstyrka motionen
2. Därutöver anförs följande
Konstgräsplaner skapar positiva värden och förlänger tiden under året som både unga
och äldre kan nyttja dessa ytor, vilket skapar stor gagn för hälsa och välmående.
Genom att grusplaner omvandlas och anläggs med konstgräs ökas således kvaliteten
och användningen för såväl klubb- som för spontanidrott.
Sköndals BP är ett gott exempel där konstgräset skulle skapa mycket positiva
värden. Genom att också se över möjligheten att lägga frysrör kan planen bli ett
uppskattat inslag för skridskoåkning under årets kallare månader.
Vi välkomnar att Socialdemokraternas uppmärksammande av frågan nu generar ett
ärende om inriktning för konstgräs senare under hösten.

Utbildningsnämnden
Reservation anfördes av Nassir Abdullah Ali m.fl. (S) och Tina Krantz m.fl.
(V) enligt följande.
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1. Tillstyrka motionen
2. Därutöver anförs följande
Konstgräsplaner skapar positiva värden och förlänger tiden under året som både unga
och äldre kan nyttja dessa ytor, vilket skapar stor gagn för hälsa och välmående.
Genom att grusplaner omvandlas och anläggs med konstgräs ökas således kvaliteten
och användningen för såväl klubb- som för spontanidrott.
Sköndals BP är ett gott exempel där konstgräset skulle skapa mycket positiva
värden. Genom att också se över möjligheten att lägga frysrör kan planen bli ett
uppskattat inslag för skridskoåkning under årets kallare månader.
Vi välkomnar att Socialdemokraternas uppmärksammande av frågan nu generar ett
ärende om inriktning för konstgräs senare under hösten.
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