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Stockholm, 31 mars 2016

Yrkande från Stockholms
Stockholms Tennisförbund

Tennisförbund

beträffande Salks tennisanläggning

i Riksby

vädjar för att Salks anläggning i Riksby får finnas kvar. En nedläggning

vore ett oerhört hårt slag mot tennisen i Stockholm och skulle tolkas som en mycket negativ signal
från staden gentemot tennisen som är en av de största foiksporterna

i huvudstaden och Sverige

totalt sett.
Med stor oro har Stockholms Tennisförbund kunnat konstatera en trend under senare åren,
innebärandes att olika utomhusbanor i Stockholmsregionen har tvingats stänga ned.
Mot bakgrund av att tennisen är en av landets största folksporter, som kan utövas i alla åldrar, är
detta oroväckande. l Sverige bedöms uppemot 500.000 individer spela tennis, varav störst antal i

region Stockholm.
Tennisenär ej komplett om man inte kan spela både inom- och utomhus. Salksanläggning i Riksby
bedömsvara en av de viktigaste för Stockholmstennisen,förmodligen den viktigaste, på grund av
följande skäl:

°

ingen annan anläggningi Stockholmsregionenhar fler grusbanor än Salksfem grusbanor. En
stängning vore en stor förlust för tennisen i huvudstaden.

°

Salk är den största arrangören av de viktigaste ungdomstävlingarna
Stockholmstrakten
o

utomhus i

genom anläggningen i Riksby.

På Salks utomhusbanori

Riksby arrangeras bl.a. Stockholmsupplagan av Next

Generation Cup (tidigare Kalle Anka Cup) för flickor 11,

13,15 år,

Regionmästerskapen för Stockholm för pojkar och flickor (12, 14, 16,

18-21
år) och

med jämna mellanrum står Salks utomhusbanor också som värd för de nationella
utomhusmästerskapen

(SM). Om anläggningen i Riksby inte fanns kvar vore det ett

hårt slag för ungdomstävlingarnasom betyder mycket för barnen.
Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-04-04, Dnr 2010-20840

°

Salk är ledande tennisförening

i Sverige. Utomhusanläggningen i Riksby bedrivs mycket

professionellt inklusive klubbhus med servering och Stockholms mest centralt belägna
padeltennisbana utomhus. Det vore olyckligt att stänga en så välfungerande verksamhet.
-

Tennisanläggningen i Riksby är öppen för alla och främjar därmed spridningen av

tennissporten till nya målgrupper.
°

Det råder brist på tennisbanor i Stockholm med uppemot 4.000 barn- och ungdomar som
önskar, men i dagsläget ej får möjlighet, att spela tennis. En nedläggning av

'

Riksbyanläggningenskulle öka bristen ytterligare.
Det har i studier visat sig att tennis skaparväsentliga positiva bieffekter för omkringliggande
bostäder.

SALK har gjort stora insatser för tennis, idrott och hälsa i Stockholm, i synnerhet för barn- och
ungdomar som fostras för gott sportsmannaskap och ges en meningsfull fritidssysselsättning.

-Detta

utan investeringsstödfrån kommunen då SALKbär sina egna fastighetsinvesteringar, liksom tennisen
i stort ofta gör, i motsats till andra folksporter. Såledesvore det en mycket tråkig signal från
Stockholms Stad till SALK och tennisen i Stockholm om anläggningen i Riksby tvingades till stängning.
För Stockholms

Tennisförbund

Dan Rastland, ordförande
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