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Sicklavallen
Motion från Socialdemokraterna i Nacka
Bristen på idrottsytor i Nacka, i synnerhet i de centrala delarna, har diskuterats under en
lång tid. Sickla är inget undantag. I och med att utvecklingen för Nacka stad nu bromsas in
finns det möjligheter att göra ett omtag av planerna för Sickla/Plania-området.
Föreningslivet har därför länge påtalat behovet av att bygga ut den nuvarande planen på
Sicklavallen till en 11-spelarplan. Planen är idag redan underdimensionerad och den
kapaciteten räcker inte till för alla. Socialdemokraterna har under de senaste 10 åren velat
se 11-spelarplan på Sicklavallen.
Vi socialdemokrater och Nackabor vill värna närhetsprincipen och tror att en satsning på
området skulle gynna medborgarna och göra Sickla mer attraktiv att bosätta sig i.
Medborgare som har mer än 1 km till idrottsytor motionerar betydligt mindre än de som har
1 km till närmaste idrottsyta. För att värna om befolkningen är det en rimlig satsning att i ett
redan tätt bebyggt område som ska bebyggas mer att idrott blir en naturlig del av
stadsplaneringen.
Vår inriktning är att Sicklavallen ska omfatta en 11-spelarplan, två idrottshallar av
handbollsmått samt möjlighet att förlägga en 7-spelarplan på taket.
Vi har också uppfattat att civilsamhället och idrottsrörelsen, däribland Sickla IF, har fört fram
ett förslag som innefattar ovanstående förslag samt garage under fotbollsplanen och en
fritidsgård. Det är kul och viktigt och vittnar om det stora engagemang som vi nackabor har
för idrotten.
För att dessa planer ska kunna bli verklighet behöver de belysas närmare och också kunna
samverka med det utrymme som Sickla skola behöver för att kunna fortsätta bedriva god
verksamhet i världsklass.
Vi socialdemokrater vill ändra fokus på Nackas stadsbygge. Vi vill bygga ett samhälle för alla
med god tillgång till kultur och idrott. Förslaget som Sickla IF har presenterat är värt att titta
närmare på och utreda möjligheterna för dess genomförande.
Därför yrkar vi
Att

Nacka kommun utreder möjligheterna kring genomförandet av idrottssatsningar på
Sickla enligt ovan förslag
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