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StockholmDirekt

Flera nya hallar på gång. Foto: Stockholms stad

Fyra nya idrottshallar byggs i
Stockholm – här är platserna
Totalt tre fullstora idrottshallar, en stor konstgräsplan samt en
bandyhall väntas politikerna säga ja till på måndag. Så här är det
tänkt att bli.

Nyheter
Publicerad 09:31, 9 feb 2017

Stockholms stad lider stor brist på idrottshallar och andra sportytor. Enligt en beräkning
från idrottsförvaltningen behöver staden bygga hela 16 nya fullstora hallar fram till år
2022.

Endast tre av dessa har färdigställts.

Men i kommunfullmäktige på måndag ska det beslutas om några till. Samtliga i Söderort:

https://www.stockholmdirekt.se/


2019-08-28 07)23Fyra nya idrottshallar byggs i Stockholm – här är platserna

Sida 2 av 9https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fyra-nya-idrottshallar-byggs-i-stockholm-har-ar-platserna/repqbi!iaxiUMrra2YnxsECkkoA/

* Två fullstora idrottshallar samt en konstgräsplan för 11-mannaspel vid
Kämpetorpsskolan i Älvsjö.

* En ny fullstor idrottshall på Västberga IP.

* En ny träningshall för bandy och skridsko på Gubbängens IP.

Den borgerliga oppositionen i stadshuset är med på noterna när det gäller de nya byggena
utom i ett fall där Moderaterna reserverat sig. Moderaterna anser att 170 miljoner kronor
för en dubbelhall med konstgräsplan vid Kämpetorpsskolan är för dyrt.

"Om berörda förvaltningar inte kan pressa markkostnaderna på de nu föreslagna
placeringarna så ska man titta på alternativa lösningar och placeringar som medför lägre
kostnader", skriver Moderaterna i sin reservation.

Idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) är mycket glad över att staden nu kan gå fram med
fyra nya idrottshallar.

ANNONS
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– Det här är mycket efterlängtat av stadens idrottsrörelse. Det kommer ge 11000 barn nya
möjligheter till en mer jämlik idrott även i ytterstaden, säger Emilia Bjuggren (S),
arbetsmarkand- och idrottsborgarråd, i en skriftlig kommentar.

LÄS ÄVEN:
Älvsjö får ny idrottshall - hade hoppats få mer
(http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/alvsjo-far-ny-idrottshall-hade-hoppats-fa-
mer/Ldelkw!TgiJu3UKJMx2yXawMrePBQ/)

LÄS ÄVEN:
Bandyhallen i Tallkrogen kan flytta till Gubbängen
(http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bandyhallen-i-tallkrogen-kan-flytta-till-
gubbangen/aRKokk!d5GxZhfkhPSdMFBqfcjfKg/)

LÄS ÄVEN:
Bandyhallen i Tallkrogen kan flytta till Gubbängen
(http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bandyhallen-i-tallkrogen-kan-flytta-till-
gubbangen/aRKokk!d5GxZhfkhPSdMFBqfcjfKg/)

Kämpetorpsskolan. I den nya detaljplanen ingår en idrottshall med två fullstora verksamhetsytor samt en 11-
mannaplan med konstgräs. Bygget ska vara klart om ett par år. Foto: Stockholms stad

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/alvsjo-far-ny-idrottshall-hade-hoppats-fa-mer/Ldelkw!TgiJu3UKJMx2yXawMrePBQ/
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bandyhallen-i-tallkrogen-kan-flytta-till-gubbangen/aRKokk!d5GxZhfkhPSdMFBqfcjfKg/
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bandyhallen-i-tallkrogen-kan-flytta-till-gubbangen/aRKokk!d5GxZhfkhPSdMFBqfcjfKg/
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Entrén till Kämpetorpshallarna. Foto: Illustration: Stockholms stad

Illustration som visar hur den nya idrottshallen på Västberga IP är tänkt att se ut när den är klar om ett par år.
Foto: Stockholms stad
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Den nya bandyhallen i Gubbängen ska ligga till höger om fotbollsplanen (som blir spolad isbana vintertid).
Foto: Stockholms stad

Så mycket beräknas det kosta

Dubbelhall och konstgräsplan vid Kämpetorpsskolan 170 miljoner kronor.

Idrottshall på Västberga IP: 89 miljoner kronor.

Träningshall för bandy- och skridsko på Gubbängens IP: 150 miljoner kronor.

Samtliga hallar väntas stå klara någon gång framåt 2019.

Andreas Jennische
andreas.jennische@direktpress.se
073-600 69 20

mailto:andreas.jennische@direktpress.se
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Bli först med att kommentera!   ▾
Kommentarer från 

Upphävt. Transportstyrelsen beslutar att häva länsstyrelsens beslut om parkeringsavgifter i Hägersten. Foto:
Maja Brand

Beskedet: P-avgifterna i

https://www.ifragasatt.se/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=295025&a=3085845&g=24508360&pools=538296
https://comment.ifragasatt.se/comment?articleId=/archive/rep/2017/02/09/iaxiUMrra2YnxsECkkoA/index.xml&customerId=16&alias=true&articleUrl=https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fyra-nya-idrottshallar-byggs-i-stockholm-har-ar-platserna/repqbi!iaxiUMrra2YnxsECkkoA/&articleTitle=Fyra+nya+idrottshallar+byggs+i+Stockholm+%E2%80%93+h%C3%A4r+%C3%A4r+platserna&commentsToShow=5&customInfo=Hej%21+Vad+tycker+du+om+det+du+just+l%C3%A4st%3F+Bidra+g%C3%A4rna+med+tankar+och+synpunkter.%0AH%C3%A5ll+dig+till+saken.+H%C3%A5ll+god+ton.+Du+ansvarar+sj%C3%A4lv+f%C3%B6r+att+ditt+inl%C3%A4gg+inte+bryter+mot+svensk+lag.%0AP%C3%A5+stockholmdirekt.se%2Fkommentarsfaltsregler%2F+kan+du+l%C3%A4sa+mer+om+vilka+regler+som+g%C3%A4ller+i+v%C3%A5ra+kommentarsf%C3%A4lt.&articleDescription=Totalt+tre+fullstora+idrottshallar%2C+en+stor+konstgr%C3%A4splan+samt+en+bandyhall+v%C3%A4ntas+politikerna+s%C3%A4ga+ja+till+p%C3%A5+m%C3%A5ndag.+S%C3%A5+h%C3%A4r+%C3%A4r+det+t%C3%A4nkt+att+bli.%0A&display=count&articleImage=https://www.stockholmdirekt.se/_internal/cimg!0/17h9gzkq9ni03ql0rd54cg257c9c5rv.jpeg&articleTitle=Fyra+nya+idrottshallar+byggs+i+Stockholm+%E2%80%93+h%C3%A4r+%C3%A4r+platserna&languageName=svenska&languageShortName=sv
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Hägersten upphävs
Transportstyrelsen väljer att upphäva stadens parkeringsavgifter på
193 gator i Hägersten.

Nyheter
Publicerad 07:24, 27 aug 2019

Förra året överklagade den moderate lokalpolitikern Lars Svärd stadens nya
parkeringsavgifter i Hägersten till länsstyrelsen, som då valde att avslå överklagan, något
DN (https://www.dn.se/sthlm/nu-kraver-aven-hagerstensbor-stopp-for-p-avgifter/) var
först att rapportera om. Men beslutet överklagades till Transportstyrelsen
(https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/hagersten-kan-bli-av-med-
parkeringsavgifter/repsaq!61qh5SngPYpDfJhEF2xZw/?
fbclid=IwAR2ItN3SSbD7zLTx8e6XOC1R7JYb5s0-IRmXUS1d5q2Uvb3NL3xjPuLo3zc) och
igår kom beskedet. De upphäver de nya parkeringsavgifterna.

NYTT BESKED, se nedan

LÄS ÄVEN:
Nya p-avgifter i Hägersten – redan nästa vecka
(https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-p-avgifter-i-hagersten-redan-nasta-
vecka/repshA!Xhrh5lEQUsQQHDWTWOFfHQ/)

LÄS ÄVEN:
Här blir det gratis att parkera i Hägersten (https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-
blir-det-gratis-att-parkera-i-hagersten/repshA!nT1hBKLYAMBQ62OBxjt8g/)

Totalt handlar det om 193 lokala trafikföreskrifter.

Transportstyrelsen anser att staden inte har kunnat visa att parkeringsavgifter har varit
nödvändiga för att ordna trafiken, enligt lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats.

LÄS ÄVEN:
Han stoppade nya p-avgifter – släkt med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)
(https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/han-stoppade-nya-p-avgifter-slakt-med-

https://www.dn.se/sthlm/nu-kraver-aven-hagerstensbor-stopp-for-p-avgifter/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/hagersten-kan-bli-av-med-parkeringsavgifter/repsaq!61qh5SngPYpDfJhEF2xZw/?fbclid=IwAR2ItN3SSbD7zLTx8e6XOC1R7JYb5s0-IRmXUS1d5q2Uvb3NL3xjPuLo3zc
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nya-p-avgifter-i-hagersten-redan-nasta-vecka/repshA!Xhrh5lEQUsQQHDWTWOFfHQ/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-blir-det-gratis-att-parkera-i-hagersten/repshA!nT1hBKLYAMBQ62OBxjt8g/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/han-stoppade-nya-p-avgifter-slakt-med-trafikborgarradet-daniel-hellden-mp/repsav!9Yd02hWgaHx7QVwzpxjWlA/
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trafikborgarradet-daniel-hellden-mp/repsav!9Yd02hWgaHx7QVwzpxjWlA/)

För att det ska vara aktuellt med parkeringsavgifter på de aktuella gatorna i Hägersten,
anser Transportstyrelsen att staden måste kunna visa på ett tydligare sätt att avgiften
behövs för att kunna reglera trafiken på gatorna.

– Man kan förstå att kommunens intentioner i stora drag är att få högre omsättning på
parkeringsplatser och bättre framkomlighet för alla trafikanter. Men hur denna intention
hör ihop med just Hägersten har inte redogjorts närmare för i utredningen. Det är svårt att
utläsa hur kommunen har bedömt behovet av parkeringsavgifter i Hägersten för trafikens
ordnande i förhållande till behovet i kommunen i allmänhet, och det är därför vi bifaller
överklagandet, säger Lars Hammar, utredare på Väg och järnväg på Transportstyrelsen, i ett
uttalande.

Tidigare upphävdes även parkeringsavgifterna i Bromma sedan en privatperson överklagat
dessa. Där fick staden göra om motiveringarna och i början av året infördes dessa på nytt
men med vissa ändringar där områden fick avgiftsfritt.

Sent igår hade trafikkontoret inget besked om vad som händer nu men utlovade mer
information kring beskedet under tisdagen.

Albin Tingstedt
albin.tingstedt@direktpress.se
073-600 69 03

Bli först med att kommentera!   ▾
Kommentarer från 
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