
Yttrande över Stockholms Idrottsnämnds förslag 

till nytt idrottspolitiskt program 2013-17

Sammanfattning:

Sjöstadsföreningen stöder i allt väsentligt nämndens förslag till nytt idrottspolitiskt 
program. När principprogrammet ska översättas i ett handlingsprogram vill vi föreslå 
att följande projekt tas med: 

- Samarbete mellan Stockholms stad och Nacka kommun kring Hammarbybacken, 
Sickla skog och sjö om idrottens rum och miljöer.

- Alpin skidtunnel och tunnel för längdskidåkning året runt

- Flytande bassäng med barnbad och simskola i Hammarby Sjö 

- En Stockholm Sports Camp och insatser för att få fler ungdomsledare

- Lokaler för kultur- och föreningslivet i Hammarby Sjöstad i befintlig och ny 
bebyggelse

1. Sjöstadsföreningens framtidsprojekt HS2020  

Sjöstadsföreningen är en samorganisation för bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad 
och representerar de boende i stadsdelen. Sjöstadsföreningen bedriver ett framtidsprojekt, 
HS2020, på temat ”att förnya en ny stad”. Syftet är att komplettera det som blev eftersatt när 
Hammarby Sjöstad byggdes – det gäller t ex utrymme för idrotts- och fritidsaktiviteter och 
lokaler för kultur och föreningsverksamhet. Det gäller också att förnya för att Hammarby 
Sjöstad ska fortsätta som förebild för hållbart stadsbyggande.  

Inom området idrott och friluftsliv samarbetar Sjöstadsföreningen med Stockholms 
idrottsförbund och har en gemensam avsiktsförklaring. Denna ligger till grund för detta 
yttrande. Vi stöder nämndens förslag till nytt idrottspolitiskt program vad gäller betoning på 
folkhälsa och att få fler stockholmare fysiskt aktiva.  Vi anser att de sju områden som har 
prioriterats är väl valda: jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, föreningsliv, övrig 
organiserad idrott/motion och spontanidrott, anläggningar för fysisk aktivitet samt idrotten 
som upplevelse och inspiration.

Sjöstadsföreningen föreslår att Idrottsnämnden - när detta principprogram ska översättas i  
ett handlingsprogram – tar med följande koncept, projekt och prioriteringar. 
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2. Unika möjligheter för breddidrott runt Hammarbybacken  

Det finns ett akut behov av anläggningar för breddidrott i hela Stockholmsregionen. Området runt 
Hammarbybacken erbjuder unika möjligheter att tillgodose en del av dessa behov, men dessa 
möjligheter utnyttjas dåligt på grund av att området tillhör två skilda kommuner. Vi vill bidra till att 
överbrygga detta problem och skapa ett väl fungerande samarbete mellan Stockholms stad och Nacka 
kommun kring Hammarbybacken, Sickla skog och sjö om idrottens rum och miljöer. 

Det är särskilt viktigt att säkerställa basutbudet av lokaler och anläggningar för barn- och 
ungdomsidrotten, ett område som blev eftersatt under de senaste tio årens uppbyggnad av Hammarby 
Sjöstad. Vi vill därför, som sägs i det idrottspolitiska programmet, få till stånd en samverkan över 
kommungränserna och en gemensam planering för att göra Hammarbybacken till centrum för 
åretruntaktiviteter. Vi vill som en första åtgärd få till stånd omklädningsrum och bastu för att göra 
Hammarbybacken till start- och mål för motionsverksamhet och i en följande etapp en toppstuga för 
att skapa en samlingsplats och en utsiktsplats, attraktiv för boende och turister. 

Sjöstadsföreningen föreslår att Idrottsnämnden tar initiativet till ett samarbete med Nacka  
kommun för att ta vara på de unika möjligheter som finns i området runt Hammarbybacken och  
Sickla Skog och Sjö.

3. Året-runt-skidåkning   

Hammarbybacken har en stor potential när det gäller att tillgodose det behov som finns av 
skidåkning året runt. I dag finns det mesta av inomhusåkningen i länder som Holland och 
Tyskland, dit många svenskar reser för att förlänga skidsäsongen. Skidförbundet vill ha till 
stånd en inomhusbacke för alpin åkning och tunnel för längdåkning i Stockholmsområdet. Vi 
vill skapa sådana möjligheter i och runt Hammarbybacken och har därför utarbetat ett koncept 
för året-runt-skidåkning. Vi har gjort det i samarbete med internationell expertis på 
miljövänliga och energieffektiva strukturer. Vi har presenterat konceptet för Skistar och 
kommer att testa det i Torsby, där Sveriges enda inomhustunnel för längdåkning finns. Vi ska 
sedan fortsätta diskussionen med Skistar om förutsättningarna för att genomföra projektet. 

Sjöstadsföreningen föreslår att Idrottsnämnden engagerar sig i en förstudie om att etablera ett  
svenskt centrum för inomhusträning för utförs- och längdåkning i och runt Hammarby-backen.

4. Idrottsevenemang av högsta klass  
Genom att utveckla Hammarbybacken och området runt denna vill vi att Stockholm och Nacka ska 
kunna arrangera fler idrottsevenemang av högsta klass. Vi vill bygga vidare på de planer som Svenska 
Skidförbundet har tagit fram för att bedriva internationella tävlingar i utförsåkning i 
Hammarbybacken. Hammarbybacken ger goda möjligheter att arrangera backtävlingar i längdåkning 
av hög klass. Vi vill därutöver bredda verksamheten till fler sportområden.

Sjöstadsföreningen föreslår att Idrottsnämnden och Stockholm Business Region/Stockholm  
Visitors Board stöder Svenska Skidförbundets planer på tävlingsverksamhet i Hammarbybacken. 
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5. Flytande bassäng med barnbad och simskola i Hammarby Sjö  

Eftersom Hammarby Sjö betraktas som ett hamnområde är det förbjudet att bada i sjön. För 
att kompensera för denna begränsning vill vi få till stånd en flytande bassäng för barnbad, 
simskola och simning; detta är viktigt med tanke på att en stor del av ungdomarna inte är 
simkunniga. 

Vi har tagit upp denna fråga inom ramen för Sjöstadsföreningens framtidsprojekt, HS2020, 
och etablerat samarbete med IVL, Sjöstadsverket och vattenteknikföretaget Xylem. Vi är 
överens om att genomföra en förstudie om att i Hammarby Sjö etablera en flytande pool som 
ska kunna fungera som demoanläggning för att visa upp den allra bästa tekniken för 
vattenrening för den stora grupp av besökare som kommer till Hammarby Sjöstad för att 
studera hållbart stadsbyggande. Tanken är att i denna demoanläggning kunna erbjuda 
”Europas bästa badvatten”.

Sjöstadsföreningen föreslår att Idrottsnämnden engagerar sig som en part i förstudien och  
i det fortsatta utvecklingsarbetet för att etablera simbassäng med barnpool och simskola.

6. Stockholm Sports Camp  

I Hammarby Sjöstad fanns det år 2010 nästan 1.500 barn och ungdomar mellan 6 och 19 år. Fram till 
2015 ökar antalet till över 2.300, dvs med 60 procent och fram till 2020 med 1.300, dvs drygt 90 
procent. Därtill kommer närliggande områden som Sickla Strand i Nacka med en liknande 
demografisk utveckling. 

Vi vill medverka till att skapa möjligheter för fler barn och ungdomar att delta i idrotts- och 
friluftsaktiviteter och utveckla former för att engagera dem och att genom sådana insatser främja 
jämställdet. Vi vill i samarbete med Stockholms Idrottsförbund utveckla ett koncept efter förebild från 
Stadium Sports Camp i Norrköping, men anpassad till förhållandena i Stockholm (dagverksamhet). 
Ungdomsidrotten behöver engagerade och ansvarstagande ledare och ledarna måste få uppbackning 
av stadens förvaltningar och skolor och av företag i området. Vi vill bidra till att göra det attraktivt att 
bli idrottsledare och att sköta administrationen av föreningar. Vi är därför beredda att medverka i ett 
utvecklingsprojekt kring föräldraskap-ledarskap i samarbete med idrottsrörelsen, skolan och 
föräldraföreningarna. 

Sjöstadsföreningen föreslår att Idrottsnämnden genomför en förstudie om hur en sådan  
Stockholm Sports Camp och ledarutveckling kan organiseras och verksamhet bedrivas så den  
främjar idrottsverksamheten i allmänhet och de prioriterade grupperna i synnerhet. 

7. Lokaler för kulturlivet i Hammarby Sjöstad  

Kultur- och föreningsliv hamnade mellan stolarna när Hammarby Sjöstad byggdes och det 
råder akut brist på lokaler för idrottsföreningar och andra ideella organisationer och för det 
lokala kulturlivet. De kulturlokaler som finns i Sjöstaden -  Kulturskolan, Kulturama och 
Fryshuset - har ett annat uppdrag än att främja kultur- och föreningsliv i Sjöstaden och kan 
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därför inte tillhandahålla lokaler för lokala behov. Det finns ett stort behov av lokaler för 
mindre möten och för större evenemang av typ direktsända Metropolitan-föreställningar. Det 
finns potentiella lokaler men de riskerar att omvandlas till bostäder och därmed skulle 
lokalsituationen försämras ytterligare. Behovet gäller både i den redan byggda Sjöstaden och i 
de delar som återstår att bygga. 

Sjöstadsföreningen föreslår att Idrottsnämnden engagerar övriga nämnder, framför allt  
Södermalms stadsdelsnämnd, Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och  
Kulturnämnden att ta fram en gemensam plan för att komplettera det som blev eftersatt när  
Sjöstaden byggdes och för att säkerställa en hög kvalitet när det gäller lokaler och utrymme 
för idrott, kultur och fritidsverksamhet i de delar som återstår att bebygga. 
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