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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att
anlägga en enklare streetyta för skateboardåkare under
Ringvägen, vid Ånghästparken där gångvägen går till
Tantolunden.
I förslaget framförs att skateparker av typen flowparker eller
bowls är ytor som inte passar alla skateboardåkare och att
skateanläggningen i Björns trädgård är just en bowl.
Förslagsställaren menar att en enklare park, lik den som finns i
Humlegården, skulle vara till glädje för många unga skateåkare
på Söder som saknar den typen av åkning.
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Förvaltningen har förståelse för önskemålet om även en enklare
skateboardanläggning. I samband med den inledda upprustningen
av Drakenbergsparken planeras det att anläggas en skateboardyta
av den typ som efterfrågas i medborgarförslaget. Förvaltningen
anser att behovet enligt förslaget kan tillgodoses genom den nya
anläggning som tillkommer i Drakenbergsparken.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen inom
Södermalms stadsdelsförvaltning.

Medborgarförslaget
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att
anlägga en enklare streetyta för skateboardåkare.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 23 maj 2013
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga.
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en enklare streetyta
för skateboardåkare under Ringvägen, vid Ånghästparken där
gångvägen går till Tantolunden. Området är enligt förslaget
perfekt, lagom avskilt och väderskyddat.
I förslaget framförs att många av de skateparker som byggts i
stockholmsområdet de senaste åren har varit så kallade
flowparker eller bowls, vilket är ytor som enligt förslagsställaren
passar mindre än 10 procent av skateboardåkarna i Sverige.
Skateanläggningen i Björns trädgård är just en bowl.
Förslagsställaren menar att en enklare park, lik den som finns i
Humlegården, skulle vara till glädje för många unga skateåkare
på Söder som saknar den typen av åkning.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har förståelse för att det finns önskemål om även
en enklare skateboardanläggning som kan användas av fler
skateboardåkare.
I samband med upprustningen av Drakenbergsparken, som har
påbörjats under hösten 2013, planeras det att anläggas en
skateboardyta av den typ som efterfrågas i medborgarförslaget.
Denna anläggning kommer att ligga inom ett avstånd på cirka
600 meter från den plats som föreslås i medborgarförslaget.
Förvaltningen anser därför att behovet av en skatepark enligt
medborgarförslaget kan tillgodoses genom den nya anläggning
som tillkommer i Drakenbergsparken.
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