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Bygg i kapp Bygg i takt
I Stockholm är barn och ungas idrottande och hälsa inte lika mycket värt som i övriga Sverige. Det
är skrämmande tydligt i siffror som visar på hall- och plantätheten i en huvudstad som hela tiden
växer. Handboll, basket, innebandy, ishockey, fotboll och simidrott kräver nu tillsammans av
staden: Bygg ikapp! Bygg i takt!

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 09:48

Stockholms Idrottsförbund har i ett unikt samarbete med handboll, basket, innebandy, ishockey, fotboll
och simidrott tagit fram en rapport som visar invånartätheten per hall eller plan i Stockholm. Siffrorna är
skrämmande och placerar Stockholm långt efter övriga landet. 73 000 invånare per ishall i Stockholms stad
att jämföra med 35 000 invånare i Malmö. 48 100 invånare per fullstor idrottshall i Stockholms stad mot 14
000 i Göteborg och 15 000 i Malmö. Rapporten innehåller inte bara skrämmande siffror utan också
konkreta åtgärdsplaner fram till 2022.

Representanter från de olika idrotterna beskriver det akuta behovet:

”Behovet av idrottsytor är skriande. Vi har halva utbudet av idrottsytor om vi jämför oss med landet i
övrigt." 

Peter Larsson, ordförande Stockholms Idrottsförbund

”Vi behöver fler fullstora hallar och störst är behovet i innerstan och i västerort. Det är oerhört viktigt att
kunna spela där man bor. Många av våra medlemmar har annan bakgrund än svensk och inte alla har
föräldrar med möjlighet att skjutsa till träningar på andra sidan om staden. Här gör basketen en stor insats
men ska vi fortsätta kunna göra det krävs hallar där medlemmarna bor.” 
Björn Larsson, ordförande Stockholms basketbolldistriktsförbund

”28 av våra föreningar har renodlade tjejhockeyskolor vilket är en explosionsartad och positiv utveckling. Vi
vill att ishockeyn ska vara en tvåkönad idrott men med den hallsituation som är i dag har vi inte en chans
att ge tjejerna rätt förutsättningar. Under de senaste decennierna har det tillkommit en enda ishall i
Stockholms stads regi och det är Husby ishall. Av övriga 11 hallar är 7 finansierade av föreningar.
Stockholms innerstad ligger radikalt efter närliggande kommuner och övriga landet.” 
Göran Tidström, styrelseledamot Stockholms ishockeyförbund

Bygg ikapp. Bygg i takt – rapport om Stockholms stads akuta hallbrist. (länk)
(/globalassets/stockholms-idrottsforbund-idrottsvalet2014/dokument/bygg-ikapp-bygg-i-takt---
underlag.pdf)
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För idrotterna: Robin Johansson robin.johansson@stff.se (mailto:robin.johansson@stff.se) eller 070-322 85
08.
För Stockholms Idrottsförbund: Cinnika Beiming cinnika.beiming@stockholmsidrotten.se
(mailto:cinnika.beiming@stockholmsidrotten.se) eller 08-627 40 16
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Inslag om rapporten i media:
Länk till inslaget i ABC  (mailto:cinnika.beiming@stockholmsidrotten.se)(start 11:07)
(http://www.svtplay.se/video/2076516/26-5-19-15) 
Länk till artikel ABC HÄR
(http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/svar-trangsel-i-idrottshallar)Länk till artikel i Idrottens affärer HÄR
(http://www.idrottensaffarer.se/arena/2014/05/en-ofattbar-langtan-efter-hallar)Länk till artikel StFF HÄR
(http://www.stff.se/arkiv/2014/05/stora-protester-mot-planbrist-och-hallproblem/)

Använd gärna loggan vid spridning av rapporten
Logga för web HÄR (/globalassets/stockholms-idrottsforbund-idrottsvalet2014/bilder/bygg_ikapp-for-
web.png) 
Logga för dokument HÄR (/globalassets/stockholms-idrottsforbund-idrottsvalet2014/bilder/bygg_ikapp-for-
dokument.jpg)

Skribent: Anna Setzman
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