Politikerinitiativ om 11-spelarplan på Sicklavallen
Bosse Ståldal, Nackalistan
Nu är det mer än dags för Fritidsnämnden att som expertnämnd hävda behovet av en 11spelarplan på Sicklavallen. Jag tillåter mig att som en inledning citera ett inlägg med bifogad
skiss på Facebooksidan Rädda Nackaidrotten signerat tränaren och ledaren Mathias Tiberg i
Sickla IF:
”När?!
Nu har det gått ett år sedan KKV huset vid Sicklavallen revs. Man ringde mig då från kommunen
och sa att platsen skulle bli förvaringsyta för rör när Nacka bygger stad. Inget hände.
I samma veva ringde man från kommunen och ville ha förslag på hur man kan anlägga en plan på
taket på Rusta på bästa sätt. Jag gav då flera tips som tacksamt togs emot och uppskattades. Inget
hände.
I vintras diskuterades det om att göra ytan vid Sicklavallen till en pendlarparkering istället.
Vansinne enligt mig, men så var det. Inget hände.
Konstgräs på Skuru IP och Fisksätra IP? Inget händer.
Det tog 3 år att rulla ut konstgräs på Sicklavallen när den gjordes om för 7-8 år sedan. Under 3 år
var den bara en stor grusgrop. Hur länge ska denna yta nu stå tom? Barnen trängs på nuvarande
Sicklavallen och andra idrottsytor. Inte bara på träningar utan även på raster och under
skolgymnastiken. Hundratals (kanske tusentals) barn tvingas resa långt till träningar flera kvällar
i veckan (vilket slår ut många från idrotten) för att ens ha chansen att utöva sin idrott.
För er som inte är helt invigda i fotbollens värld så fördelade man från Nacka kommun
träningstider i Fisksätra, Duvnäs utskog , Stavsborg och andra platser till Sickla IF när säsongens
träningstider delades ut. Sicklavallen räcker inte till barnen i området. Samma sak gällde för flera
andra föreningar. Resorna blir många och långa för massor av barn.
Utan att vara någon större expert på bostadsmarknaden så gissar jag att utvecklingen (covid-19
och ekonomin) de senaste månaderna gjort att hetsen att bygga 14 000 nya bostäder inom kort
inte är lika brådskande längre.
Är tanken att man nu låter grusgropen vara som den är i ytterligare några år i väntan på bättre
tider, eller finns det några tankar på att kanske bygga den 11-spelarplan på Sicklavallen som
utlovades för 10 år sedan???
Man kan dessutom bygga parkerinsplatser både i det nordöstra hörnet och i det sydöstra hörnet.”

Tidigt i vår kom det glädjande beskedet att den styrande majoriteten äntligen förstått att halvera
byggtakten i kommunen och särskilt i centrala och västra Nacka. Därigenom skapas möjlighet att
tänka efter - och tänka förnuftigt. Detta gäller till exempel att ge plats åt idrottsanläggningar av
olika slag i den omfattning som krävs för att möta den 50%-iga, på Sicklaön 100%-iga,
befolkningsutvecklingen fram till år 2040. Det säger sig därför självt att Sicklavallen, intill
skolverksamhet, gymnastikhall, goda kommunikationer och stora bostadsområden, är en ytterst
lämplig plats för en 11-spelarplan.
Mitt och Nackalistans förslag är att;
Fritidsnämnden snarast tar ställning för Tibergs förslag om att använda KKV-marken till
att återigen anlägga en 11-spelarplan på Sicklavallen samt att driva frågan vidare till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

