IDROTTSLYFTET

NY INRIKTNING PÅ NACKAS STADSBYGGNAD:
MER IDROTT, KULTUR OCH GRÖNOMRÅDEN
Nacka ska vara en kommun där tillgången till fritidsaktiviteter och idrott är stor. Vi vill göra stora
satsningar på idrottsytor så att kommunens fritidsliv kan växa i samma takt som vi blir fler. För att
göra detta behöver Nackas stadsbyggnad en ny inriktning.
Att fritidsytorna ska öka i Nacka när vi blir fler har Socialdemokraterna i Nacka jobbat för i år efter år.
I våra budgetar för Nacka kommun har vi årligen investerat i mer idrottsytor och anläggningar. Om vi
får möjligheten att styra i Nacka efter den 9:e september kommer vi att göra verklighet av våra
investeringar för mer idrott i hela Nacka.

Fler invånare behöver mer idrottsutrymme

I Nacka blir köerna till olika idrottsaktiviteter allt längre samtidigt som Nacka växer och bygger 13 000
nya bostäder. Det här innebär att vi i framtiden kan förvänta oss en anläggningsbrist för
idrottsutövare.
Idrotten är framförallt viktig för våra unga. Den behövs för att barn och unga ska få en socialt trygg
tillvaro, gemenskap med vuxna förebilder och en värdegrund att stå på. Tillgången till fritids- och
idrottsaktiviteter ska också vara jämlik över hela kommunen och inte bygga på att barnen behöver
skjuts av sina föräldrar till aktiviteterna.

Ändrad inriktning på stadsbyggnaden

Bostadsbyggande ska leda till ökad livskvalitet för invånarna. Istället för Alliansens fokus på dyra
bostäder vill vi bygga en levande stad för alla med god tillgång till idrott, kultur och grönområden.
Vi ser satsningar på fritid som en investering i framtiden genom att folkhälsan och integration
gynnas. I takt med att vi blir fler i Nacka är det extra viktigt att fritidsanläggningar och idrottsytor
planeras in och byggs. Det är också viktigt att säkerställa att nya anläggningar är etablerade innan
gamla rivs.
Att idrottsmöjligheterna ska vara jämlika i hela Nacka är viktigt då en aktiv fritid skapar livskvalitet
och gynnar folkhälsan. Därför är det viktigt att våra barn och unga inte ska vara beroende av skjuts till
träningarna. Närheten till fritidsytor är också viktig för spontanidrotten.
Socialdemokraterna lovar inga skattesänkningar. När så många fler flyttar till Nacka ökar
skatteintäkterna som ska gå till att öka livskvaliteten för våra invånare. Det ger utrymme att göra
långsiktiga investeringar i idrotten. Därför utökar vi investeringarna i idrotten med 900 miljoner
kronor. Huvuddelen går till en överdäckning av motorväg 222 i höjd med Nacka trafikplats som ska
utnyttjas som idrottsutrymme.
Den 9:e september avgörs inriktningen för Nacka. Vi vill utveckla Nacka för framtida generationer
med god och jämlik tillgång till fritids- och idrottsaktiviteter i hela kommunen.

Idrotts- och kulturcampus på Järlahöjden

Utveckla Nacka IP till ett idrotts- och kulturcampus. En överdäckning av väg 222 på ca 300 m i höjd
med Nacka gymnasium gör det möjligt för idrottsytor motsvarande tre 11-spelarplaner på
överdäckningen. Det frigör större markyta att använda till större bollhall som har utrymme för
läktare vid tävlingar, två ishallar samt en 50m simbassäng. Mer utrymme frigörs också för kulturpark
som kan erbjuda experimentell scen för modern och klassisk konst och kultur. Utrymmet skapar
också möjlighet till extra exploateringsintäkter.

Nyckelviken

Skuru

Sporthallar i källare

Älta

En frisbeegolfbana i Nyckelviken gör området
mer attraktivt, har minimal påverkan på miljön
och ger fler tillgång till goda sportmöjligheter.
I centrala delarna av Nacka etableras minst tre
sporthallar som är förlagda i källaren på
bostadshus. På samma sätt som Engelbrektshallen på Östermalm. Det ökar tillgången till
hallar, skapar möjlighet för spontanidrott, kan
användas till kulturevenemang och eventuellt
också som skyddsrum vid behov.

Sickla IP

Nuvarande 7-spelarplan på Sickla IP utvecklas till
fullstor 11-spelarplan. Därtill utreds möjligheten
att lägga till en 7-spelarplan på ett tak som i
skydd av den kuperade terrängen inte får så stor
vindpåverkan. Placeringen mellan skolan och
vägen leder till att minimera buller som kan
störa boende.

Jarlaberg

En 7-spelarplan. Se över möjligheten att anlägga
en 7-spelarplan vid den kuperade gränsen mot
Bergs gård.
I samband med omdaningen av Bergs gård ska
ett 11-spelarplan anläggas där.

Utskogen

Se över möjligheten att utveckla parkmarken vid
Sten Stures väg till en 11-spelarplan.

Henriksdal

Cricketbana samt en E-sporthall anläggs i
Henriksdal.

Kvarnholmen

11-spelarplan anläggs. Exploateringen i
Trolldalen minimeras.

Tillsammans med föreningarna etablera en
bollhall som klarar av publikkraven för TVsändningar stora matcher.
Etablera ridhall i Källtorp.

Boo

Gå vidare med planerna för stort idrottscampus
på Myrsjön.

Fisksätra

Etablera simbassäng i Fisksätra. Utveckla
Fisksätra IP.

Gröna Dalen

En 11-spelarplan och kulturscen i Gröna dalen
som binder samman Saltsjöbaden och Fisksätra
och gör det möjligt att ses över gränserna.

Saltsjöbaden

Utveckla idrottutrymmet vid Näcken med för
geografin anpassade idrottsytor.

Utegym

Investeringarna på utegym fortsätter men
inriktningen ändras till lägen nära bostäder och
lekplatser för ökad tillgänglighet och säkerhet.

Cykling

Fortsatta investeringar på cykelvägar ligger fast.
På sikt bör möjligheterna till en cykelvelodrom
kombinerad med multifunktionshall utredas.

Äldre

En ökad satsning på folkhälsan innebär att vi vill
se över möjligheterna att förbättra för personer
över 65 år att träna mer.

