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Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Hyra grillen på Skärholmsterrassen
Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
1. Att nämnden godkänner förvaltningens svar på
medborgarförslaget.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Rune Ney
Avdelningschef

Bakgrund
Den 30 juli 2014 inkom ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden
om att hyra den byggnad på Skärholmsterrassen som tidigare varit
en grill. Stadsdelsförvaltningen fick i uppdrag att bereda ärendet.
Ärendet
Förslagsställaren vill ha hjälp att komma i kontakt med
fastighetsägare till den byggnad på Skärholmsterrassen som tidigare
var en grill, men som har varit stängd under lång tid.
Förslagsställaren skriver att syftet är att öppna en verksamhet i
byggnaden, som kan stärka gemenskapen hos de boende på
terrassen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Byggnaden ligger väl placerad i parkmiljö på terrassen där det i
övrigt finns möjlighet till aktivitet och samvaro för stora och små.
Här bedrivs bland annat gemensam stadsodling och här ligger
Flamingoparken – en vattenlek för barn. Runt byggnaden finns gott
om utrymme för verksamhet, oavsett om det handlar om
caféverksamhet eller uthyrning av leksaker, som lyfts fram som ett
alternativ. Förvaltningen anser att förslaget om att öppna
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grillkiosken på terrassen igen är mycket bra och har därför inlett ett
arbete med att ta reda på vem som äger byggnaden.
Det har dock visat sig vara mycket komplicerat, liksom övriga
ägoförhållanden i den flerdimensionella fastighetsbildningen som
terrassen består av. Förvaltningen har i skrivande stund varit i
kontakt med SL och fastighetskontoret som båda svarat att de inte
äger byggnaden eller har någon kännedom om vem som gör det.
Ärendet ligger just nu hos stadsbyggnadskontoret som ska utreda
vidare.
Förvaltningen har för avsikt att fortsätta söka fastighetsägaren för
att kunna föra samman förslagsställare och fastighetsägare så att en
eventuell nyöppning av grillen kan diskuteras vidare dem emellan.
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