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Utveckling av Limhamns idrottsplats

Initiativ, beskrivning
Utveckling av Limhamns idrottsplats, LIP.
Vi anser att idrottsplatsen i Limhamn är i stort behov av att utvecklas.
Vill vi se att man snarast anlägger ytterligare en plan av konstgräs på idrottsplatsens norra sida som idag är en
undermålig grusplan. Den är ojämn, ofta vattenfylld med ett fåtal fasta, slitna mål. Den lämpar sig inte för
fotbollsspel och används inte alls på kvällstid, vilket därmed gör att en stor del av idrottsplatsen står outnyttjad,
samtidigt som behovet av planer är mycket stort.
Idag råder stor brist på planer för de många lagen i de olika klubbarna som använder idrottsplatsen. Antalet lag
och antalet barn är helt enkelt för stort för de tillgängliga spelbara ytorna på LIP. De åtgärder man hittills gjort på
LIP med konstgräs har varit jättebra. Men givet trycket utifrån från barn och ungdomar som vill spela fotboll, så är
de två planer som i dagsläget finns på idrottsplatsen inte tillräckliga för att täcka behovet. Att man nyligen kraftigt
förminskade naturgräsplanen till förmån för tennisbanor har bidragit till dagens problem. Innan dess gjorde
man träningsanläggningen mindre till förmån för anläggandet av en förskola.
En plan av konstgräs, med ny förbättrad belysning och med flera olika mål skulle innebära ett mycket stort lyft för
föreningarna som nyttjar LIP. Konstgräs må på vissa håll vara diskutabelt ur miljösynpunkt och bör väljas med
omsorg, men innebär enorma fördelar i utövandet av fotboll. Planen är fin, tillgänglig och i toppskick oavsett
årstid. Ytan håller sig jämn och mjuk under hela året vilket minimerar risken för såväl små som stora skador. De
vita linjerna bevaras och gräsytan är näst intill underhållsfri året om. Vi har under hösten och vintern kunnat träna
i både regn och snö med bibehållen glädje bland barnen genom att vi fått tillgång till konstgräsplanerna på LIP
när andra lag valt att träna inomhus.
Men nu när utomhussäsongen är igång och inga lag längre tränar inomhus, räcker alltså inte planerna till.
Limhamn växer så det knakar både i Limhamns sjöstad och kring kalkbrottet. Under 2000-talet har stadsdelen
vuxit med tiotusentals nya medborgare. 2025 väntas det bo 60 000 personer i Limhamn/Bunkeflo. En
fördubbling sedan år 2000. Hur många nya idrottsanläggningar har uppförts eller planeras uppföras mellan
dessa år?
Intresset för barn att röra på sig och spela boll är stort men det är bekymmersamt att förutsättningarna inte finns
för att gå detta intresse till mötes. Att inte kunna tillmötesgå intresset för fysisk aktivitet genom tillgång till planer i
närområdet riskerar att barn och ungdomar blir stillasittande. Problematiken runt en sådan konsekvens är väl
känd sedan tidigare.
Vidare så försvåras den så viktiga spontanidrotten genom att den ena av de två konstgräsplanerna på LIP
försetts med lås så man inte kan nyttja den när den står tom. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag, har
barn rätt till lek, vila och fritid. Det rimmar dåligt med barnkonventionen att låsa ute barn från en fotbollsplan.
Ge barn och unga möjlighet att aktivera sig. Det behöver de! Det är en billig investering för framtiden.
Limhamn, 210413
Erik Lennström, Peter Larsson
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