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§ 59
Utveckling och avveckling av grusplaner (FN 2020.025)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att utveckla och avveckla grusplaner enligt förslag från 
fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Hösten 2019 kontrollerades samtliga planer och fritidsförvaltningen kunde konstatera att 
många av planerna inte används då de vuxit igen under sommaren. Förvaltningens förslag är 
att man avvecklar vissa planer och utvecklar de som används mer regelbundet.

De planer som fritidsförvaltningen förslår att avveckla är:

• Rosengårdsplanen (Dragonvreten)
• Planen som ligger mellan Rosendalsvägen och Mörbylundsvägen.
• Ekebyplanen (Ekeby)
• Skvadronvägen (västra Bällsta)
• Takpannevägen (Åby)

Vid avveckling kommer planerna rensas på eventuell fast utrustning och bli omvandlade till 
ängsmark.

De planer som fritidsförvaltningen förslår att utveckla är:
• Bergvägen (Rickeby)
• Kullaberg (Solgårdsgärde)
• Bylevägen (Kragsta)
• Ljungvägen (Snapptuna), osäkert om planen kommer finnas kvar då SL planerar utbyggnad 
av Roslagsbanan.
• Kragstalundsstation (vid Vittraskolan)
• Musseronvägen (Bällstaberg)
• Smultronvägen (Ormsta)

Vid utveckling kan vissa planer komma att beläggas med begagnat konstgräs eller omvandlas 
till spontana ytor för lek och aktivitet. Planerna som föreslås utvecklas inkluderas i den 
kommande planen för spontan idrott och rörelse som förvaltningen har i uppdrag att ta fram.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse utveckling och avveckling av grusplaner 2020-04-28
 Karta
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Tjänsteskrivelse

Utveckling och avveckling av 
grusplaner

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att utveckla och avveckla grusplaner enligt förslag från 
fritidsförvaltningen. 

Ärendet i korthet
Hösten 2019 kontrollerades samtliga planer och fritidsförvaltningen kunde 
konstatera att många av planerna inte används då de vuxit igen under sommaren. 
Förvaltningens förslag är att man avvecklar vissa planer och utvecklar de som 
används mer regelbundet. 

De planer som fritidsförvaltningen förslår att avveckla är: 

• Rosengårdsplanen (Dragonvreten)
• Planen som ligger mellan Rosendalsvägen och Mörbylundsvägen. 
• Ekebyplanen (Ekeby) 
• Skvadronvägen (västra Bällsta) 
• Takpannevägen (Åby) 

Vid avveckling kommer planerna rensas på eventuell fast utrustning och bli 
omvandlade till ängsmark.

De planer som fritidsförvaltningen förslår att utveckla är: 
• Bergvägen (Rickeby)
• Kullaberg (Solgårdsgärde)
• Bylevägen (Kragsta)
• Ljungvägen (Snapptuna), osäkert om planen kommer finnas kvar då SL planerar 
utbyggnad av Roslagsbanan.
• Kragstalundsstation (vid Vittraskolan)
• Musseronvägen (Bällstaberg) 
• Smultronvägen (Ormsta)

Vid utveckling kan vissa planer komma att beläggas med begagnat konstgräs eller 
omvandlas till spontana ytor för lek och aktivitet. Planerna som föreslås utvecklas 
inkluderas i den kommande planen för spontan idrott och rörelse som förvaltningen 
har i uppdrag att ta fram. 
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Bakgrund
Hösten 2018 övertogs 12 stycken grusplaner från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Planerna var i väldigt dåligt skick gällande underlag och belysningen på de planer som 
har detta var bristfällig. Under våren 2019 genomförde förvaltningen vissa 
underhållsåtgärder så som att sladda planerna, laga nät på fotbollsmålen, rensa ogräs 
på samtliga planer samt att lampor byttes.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Utveckling och avveckling av grusplaner, 2020-04-28
2. Karta över grusplaner 

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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