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Malmöinitiativet så kan vi göra Dalhems idrottsplats grusplan till en myllrande
plats för barn, ungdomar och alla andra som vill röra på sig EF20200271,
Stadskontoret
FRI-2020-2560
Sammanfattning

Initiativtagaren lyfter fram en problematik kring Dalhems Idrottsplats. Initiativtagaren skriver att
grusplanen är dåligt underhållen samtidigt som fotbollsklubbarna på Kirseberg är i behov av
mer träningsyta. Ett antal förbättringsområden lyfts fram i skrivelsen.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet.
2. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skicka över yttrandet till stadskontoret.

Beslutsunderlag





Malmöinitiativet EF20200271 Så kan vi göra Dalhems idrottsplats grusplan till en myllrande
plats för barn, ungdomar och alla andra som vill rör på sig har uppnått minst 100 röster
G-Tjänsteskrivelse Fritidsnämnden 210127
Yttrande Fritidsnämnden 210127

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-01-12
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-01-21
Fritidsnämnden 2021-01-27
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

På Kirsebergs området finns idag tre fotbollsföreningar. BK Flagg och Backarnas FF har
huvuddelen av sina aktiviteter på Dalhems idrottsplats, Malmö City FC har sin verksamhet
förlagd till Kirsebergs idrottsplats samt på Sorgenfri. Samtliga föreningar uttrycker vid samtal
med förvaltningen att de har svårt att få plats med alla sina lags aktiviteter på planerna.
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Kirsebergs idrottsplats består av en konstgräsplan. Tidigare fanns även en grusplan, men på den
platsen finns nu en tillfällig byggnad med boenden för nyanlända.
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Bulltofta idrottsplats består av en grusplan utan byggnad för omklädning och toalett.
Dalhems idrottsplats består av en naturgräsplan utan belysning samt en grusplan med belysning.
Längs med ena långsidan på grusplanen finns en smal gräsmatta som idag inte underhålls som ett
bollfält med som föreningarna i viss mån använder som uppvärmningsyta. Grusplanen är i
begränsad omfattning bokad av föreningar.
Detaljplanen för ”Centralfängelset”, granne i väster till idrottsplatsen, ger ett bostadsföretag
möjlighet att bygga bostäder på den gamla fängelsetomten. För att kunna göra detta krävs att i
första hand grusplanen på idrottsplatsen används som uppsamlingsyta för regnvatten vid skyfall.
För att möjliggöra detta kommer planen att sänkas med 10 centimeter och ny dränering att
anläggas. Vid skyfall kommer då planen att vattenfyllas under några timmar och sen vara spelbar
igen. Kostnaderna för detta arbete kommer att falla på bostadsbolaget. Efter markarbetet har
förvaltningen möjlighet att lägga ny yta på planen. Tidplanen för detta är i dagsläget oklar.
Förvaltningen kommer även att utreda möjligheterna att utveckla den smala gräsytan på
långsidan av grusplanen så att den kan bli mer funktionell för fotbollsträning, samt att undersöka
möjligheten att utveckla den nuvarande belysningen så att även den blir mer funktionell.
Fritidsförvaltningen konstaterar att föreningarnas möjlighet att utveckla sin verksamhet på
Kirseberg är små på grund av situationen med planer. Förvaltningen kommer att ta detta i
beaktande vid fortsatt långsiktig planering.
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