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Stockholm, 1 april 2016

Yrkande från Svenska Tennisförbundet att Salks anläggning i Riksby får fortbestå

Svenska Tennisförbundet ansluter sig till Stockholmsförbundets skrivelse till Stockholms Stad,

daterad 31 mars 2016, men önskar att Svenska Tennisförbundets yrkande beaktas som ett separat

inlägg i Stockholms Stads programsamråd för Centrala Bromma.

Utöver de argument som Stockholms Tennisförbund framför önskar vi från Svenska Tennisförbundet

framhäva följande:

°  Salks anläggning i  Riksby är en av de viktigaste utomhusanläggningarna i Sverige. Dess

betydelse för Stockholms utomhustennis är mycket stor.

°  SALK bedriver en av landets största verksamheter för barn- och ungdomar. l synnerhet för

denna gruppering är det viktigt att kunna utöva sin tennis  på  anläggningen i Riksby.

°  Om anläggningen i Riksby tvingades att upphöra, vore detta en stor förlust för alla de för

Stockholms- och delvis Sverigetennisen så viktiga barn- och ungdomstävlingar som

anläggningen härbärgerar (bl.a. Next Generation Cup, tidigare Kalle Anka Cup;

Regionmästerskapen i tennis samt SM utomhus med jämna mellanrum).

°  SALK är en viktig drivkraft i Svensk tennis. Föreningens verksamhet, liksom också

anläggningen i Riksby, bedrivs mycket professionellt och torde vara en idealisk

samarbetspartner för Stockholms Stad i syftet att tillskapa utrymme för idrottande för alla

åldrar, tillgängligt för alla som vill spela tennis. Detta torde vara ett attraktivt inslag i en

bostadsbebyggelse med höga ambitionsnivå som är tilltänkt i Centrala Bromma.

Utifrån Tennisförbundets perspektiv kan det konstateras att SALK bidragit positivt på många plan till

Stockholm. Ett mycket stort antal utövare har genom åren kunnat idrotta i SALK, barn- och ungdomar

har fått en meningsfull fritidssysselsättning, staden har fått uppmärksamhet genom de världsstjärnor

SALK har hjälpt fram, varav Björn Borg är den förnämsta. Dessutom har SALK varit en av

huvudgrundarna av Stockholm Open, ett av landets största årligen återkommande arrangemang som

skapar goodwill för huvudstaden. Med det rådande stora tennisintresset i Stockholm, borde staden

därför vara angelägen att skapa goda förutsättningar för verksamheter som Salks i stället för att

tvärtom tvinga SALK att minska sina aktiviteter.

För Svenska Tennisförbundet
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Thomas Wallén, ordförande
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