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Svar på interpellation av Carolin Robson (MP) och Kjell
Rosén (MP)
Konstgräsplaner är ett viktigt tillskott till de övriga planer som finns i
kommunen. Konstgräsplanerna har kommit för att stanna. De ger mycket
större möjligheter till träning än planer med naturgräs. De är också ett väl
fungerande och av Danderyds ungdomar mycket uppskattat alternativ till de
grusplaner som tidigare funnits på alla våra idrottsplatser.
Danderyds barn och ungdomar är bland de mest aktiva i landet och
konstgräset bidrar till att bibehålla och förhoppningsvis öka en redan hög
aktivitet. Danderyds fem fotbollsklubbar med sina 2750 medlemmar står för
ca 200 000 deltagartillfällen.
Danderyds kommun har en hög medvetenhet om de problem som
mikroplaster från konstgräs kan utgöra. Kommunens miljö- och
stadsbyggnadskontor har informerat föreningarna om hur man bäst kan
hantera frågan.
Danderyds kommuns kultur- och fritidsenhet har tillsammans med
fotbollsföreningarna, en gemensam policy för hur vi skall hindra
spridningen av mikroplaster från våra idrottsplatser och övriga
konstgräsplaner.


Att använda ett så miljövänligt granulat som möjligt, nämligen SBR.
Det består av återvunna miljödäck, som vid ett flertal
forskningsförsök visat sig vara ytterst marginellt miljöbelastande.
(Man har konstaterat något förhöjda värden av zink, men som
fortfarande ligger långt under ej acceptabelt värde.)



Konstgräsplanerna plogas vintertid och all granulat samlas upp på
centrala uppläggningsplatser på idrottsplatserna.



Vid uppsamling av och rensning/rengöring av konstgräsbanorna
använder vi oss av en s.k. ”tombola”, d v s en
granulatsorterare/granulatutläggare för att samla ihop granulatet.



På inrådan av Svenska fotbollsförbundet med stöd från vetenskapen
kommer vi inom kort att införa extra rensning via filter som skall
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läggas ut i alla avlopp vid konstgräsplanerna. Just nu väntar vi på
rekommendationer, från förbundet, om vilken typ av filter som är
adekvata.
Med vänlig hälsning

Johanna Hornberger
Ordförande kultur- och fritidsnämnden

