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Fritidsnämnden

Politikerinitiativ - Utreda möjliga ytor för
fotbollsplaner/idrottsytor på, av Carl af Petersens,
utpekade möjliga platser i Erstavik
Inkom den 4 september 2019 av Gunilla Grudevall Steen (L)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar redovisningen och förklarar politikerinitiativet färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Politikerinitiativet gav kultur- och fritidsdirektörer i uppdrag att utreda ytor för
fotbollsplaner/ idrottsytor i Erstavik fideikommiss. Med utgångspunkt från
politikerinitiativet har olika platser i Erstavik som presenterats av Carl af Petersen
analyserats och utvärderats. Ett avtal mellan Erstavik fideikommiss och Nacka kommun
har tecknats för att arrendera mark i Källtorp för att iordningställa två 11-spelarplaner,
enklare omklädningsrum och parkeringsytor. Utredningsarbete pågår och ambitionen är
att anläggningen ska vara klart till säsongen 2022.
Förslagen i politikerinitiativet
I politikerinitiativet ges kultur- och fritidsdirektören i uppdrag
 Att utreda möjliga ytor för fotbollsplaner/idrottsytor på, av Carl af Petersen,
utpekade möjliga platser i Erstavik
Enhetens utredning och bedömning
Sedan politikerinitiativet lades har olika platser i Erstavik som presenterats av Carl af
Petersen analyserats och utvärderats. Ett avtal mellan Erstavik fideikommiss och Nacka
kommun har tecknats för att arrendera mark i Källtorp. Utredning pågår för att
iordningställa två 11-spelarplaner, enklare omklädningsrum och parkeringsytor.
Ambitionen är att anläggningen ska kunna tas i bruk till säsongen 2022.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Fritidsnämndens hyra för anläggningen beräknas bli cirka 1,9 miljoner kronor per år och
Dessa summor kommer att adderas Fritidsnämndens budget för 2022.
Konsekvenser för barn
För att ge barn möjlighet till en aktiv fritid i alla kommundelar behövs nya platser
utvecklas. Två 11-spelarplaner i Källtorp kommer att addera kapacitet till Sicklaön och
för hela Nacka. Möjligheten att ta sig till Källtorp med buss är goda tack vara tät
turtrafik. Även befintliga cykelvägar bedöms som goda.
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