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Oro i fotbollsklubben inför beslut om barnens buller
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Fotboll. Grannar klagar över ljudnivån på Boovallen i Nacka

I Nacka pågår en långlivad konflikt som kan få allvarliga
konsekvenser för flera av Stockholms fotbollsklubbar.

Grannar känner sig störda av bullret från Boovallen.

– Vi är oroliga över det här, säger Björn Eriksson, förbundschef
på Stockholms fotbollförbund, om beslutet som snart väntas.

Det är en vanlig lördag i mitten på augusti. Matcher avlöser varandra på
Boovallen i Nacka.

Alla tycker inte om det.

Anläggningen är minst sagt omdiskuterad.

Sedan de två elvamannaplanerna bytte från naturgräs till konstgräs för tio
år sedan har aktiviteterna ökat dramatiskt.

Under samma period har även Boo FF vuxit kraftigt och är i dag en av
Stockholms största klubbar med runt 2 700 spelare – och siktar inom några
år på att ha över 3 000 aktiva.

Flera boende i det närliggande villaområdet har samtidigt under de här
åren upplevt att bullernivån har ökat – något som även mätningar av
anläggningen har visat då de ligger över Naturvårdsverkets gränsvärden.

Fakta. Boo FF

Bildad: 1981 (sammanslagning av
Boo SK och Boo IF).

Hemmaplan: Boovallen, Nacka
kommun.

Verksamhet: Har cirka 140 lag från
sex års ålder till seniorer.
Damlaget spelar i division 1 och
herrlaget i division 2. Sammanlagt
har klubben nära 2 700 spelare
och är en av Stockholms största
klubbar sett till antalet spelare
tillsammans med Brommapojkarna
och Sollentuna FK.
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I februari 2015 kom en första dom om att träningstiderna skulle regleras
efter en anmälan från boende. Inga träningar fick förekomma efter klockan
22 på vardagar och verksamhet fick bara pågå från klockan 9 till 22 på
helger. Tillkom gjorde även stora inskränkningar i användandet av
ljudanläggningen, som numera bara får användas vid några få tillfällen per
år.

Men domen visade sig inte vara tillräcklig enligt Mark- och miljödomstolen.
Detta har gjort att ärendet har gått tillbaka till Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun, som framöver kommer att
presentera en ny lösning och fatta ett nytt beslut efter att alla
remissinstanser fått komma med sina synpunkter.

Ett tjänstemannaförslag från miljöenheten på Nacka kommun föreslår i sitt
remissvar att tiderna ska regleras ytterligare för att sänka bullernivån totalt
sett, vilket skulle innebära träningar till klockan 21.30 på vardagar och från
klockan 10.00 till 17.30 på helger. Dessutom föreslås ett fem meter högt
bullerskydd kring anläggningen.

För Boo FF vore de här eventuella förändringarna förödande.

– Det vi är oroliga för är att de kommer att ta ett felbeslut. Det vill säga att
man går på det enklare spåret att skära ned på tiderna i stället för att
åtgärda ljudet. Ljudet minskar ju inte för att man skär ned på tiden, utan
det gör ju bara att det inte är ljud på vissa tider, säger Henrik Fischer som
är ordförande i Boo FF.

– Med det här förslaget är det 206 matcher som vi måste flytta på under ett
år, och det går ju inte. Vi kan inte ta några nedskärningar alls. Nacka
kommun är nog den kommun som är sämst efter Stockholms kommun när
det handlar om plantillgång. Det är en otrolig planbrist här och vi växer
enormt. Man tar från något som redan är på minus, fortsätter han.

Hur ska ni lösa en för er negativ dom?

– Vi arbetar redan frenetiskt med kommunen för att få fram fler planer.
Och jag vet inte hur vi ska lösa det här om det inte kommer till fler. Hur
selekterar man barn? Lottning utifrån där de bor?

Även Stockholms fotbollförbund är djupt engagerad i frågan. Enligt
förbundschefen Björn Eriksson kan den nya domen bli ett sorts prejudikat,
som kan få konsekvenser för fler klubbar i andra kommuner i
Stockholmsområdet då den ses som unik. Även om det finns en liknande
dom från en anläggning i Mölndal från 2014. Förutsatt att andra boende
anmäler.

– Vi är oroliga för det här, absolut. Det finns många sådana här
anläggningar, säger Björn Eriksson som nämner Tyresövallen som ett
sådant exempel där nya intilliggande bostadshus planeras framöver.

Den 30 augusti håller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sitt nästa möte
där ett beslut kan komma. Det kan senare överklagas till Länsrätten följt av
Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen som sista
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instans.

– Bullret och ljudnivån är huvudfrågan. Det här är principiellt ett väldigt
intressant fall som jag tror att det är många kommuner och
idrottsföreningar som är nervösa för. Det här är inte den enda
fotbollsplanen som ligger i ett villaområde. Många gånger kan det ha börjat
som en mindre plan, men i takt med att kommunen växer och att fler flyttar
in blir det en rejält stor plan med en omfattande verksamhet, säger Cathrin
Bergenstråhle (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka
Kommun.

Om själva utgången ligger hon lågt.

– Jag vet ännu inte vad nämnden kommer att landa i. Domstolen har inte
varit jättetydlig, mer än att vi måste ta mer hänsyn till grannarna. Sedan är
vi nog alla måna om att det blir ett beslut som håller för prövning. För det
är inget som blir bättre om det är fortsatt ovisshet och osämja med
grannarna och att det blir nya domstolsprocesser, fortsätter Bergenstråhle.

Gustaf Andersson
gustaf.andersson@dn.se
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