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§ 19
Underlag för planering av parkprojekt 2015-2017
Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag
och överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt
handläggning
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 januari 2014 om planering av
parkprojekt för åren 2015-2017.
Dnr 16-2014-1.2.6.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

stadsdelsnämnden delvis bifaller
stadsdelsförvaltningens förslag och
överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt
handläggning,

att

också besluta att inleda ett planeringsarbete för toppen
på berget i Tanto i syfte att ta med detta i kommande
förslag till parkupprustning,

att

också besluta att minigolfen bevaras i Lilla
Blecktornsparken,
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därutöver anföra,

Det är mycket välkommet att parkerna på Södermalm
vidareutvecklas. Att kvarteret Tömmen, fd Grimman drar ut på
tiden beklagar vi. Det kommer bli välkommet med parkyta på en
annars mycket stening och parkfattig del av Södermalm.
Vi anser att minigolfen i lilla Blecktornsparken behöver räddas.
Det är ett folkligt inslag i parken som används av människor i
olika åldrar och som vi anser behöver värnas.
När det gäller Drakenbergsparken anser vi, vilket vi tidigare
framfört i samband med ett klokt medborgarförslag, att ett
större grepp skulle behöva göras där toppen på berget i Tanto
rustas upp. I dagsläget är där en tom och tråkig vändplan.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att stadsdelsnämnden delvis bifaller stadsdelsförvaltningens
förslag samt i övrigt anför följande:
Prioriteringarna i underlaget ändras enligt följande.
Färdigställandet av Vitabergsparken tas ej bort från de
föreslagna upprustningsprojekten utan prioriteras i stället för
Reimersholme och Grimman. Upprustning av
Rosenlundsparkens västra del inkluderas i projektet, eftersom
kommunen bör avstå från att bygga en bussgata genom parken.
Stadsdelsförvaltningen återkommer med en redovisning av de
problem med markförhållandena, vilka både har försenat och
fördyrat projektet av Södermalmsallén och som enligt bilaga till
tjänsteutlåtandet har förbrukat 21 mnkr.
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§ 20
Svar på medborgarförslag om skatepark under
Ringvägen, korsningen gångvägen från
Ånghästparken
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2014 om svar på
medborgarförslag om skatepark under Ringvägen, korsningen
gångvägen från Ånghästparken.
Dnr 680-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

förvaltningen får i uppdrag att vidare utreda förslaget
om en skateboardyta under Ringvägen, korsningen
gångvägen från Ånghästparken utifrån nedanstående
frågeställningar,

Miljöpartiet tackar för förvaltningens utredning och en i
allmänhet positiv attityd vad gäller möjligheter för spontanidrott
på Södermalm.
Samtidigt så saknar vi svar på ett antal frågor som vi lyfte redan
förra året då förslaget först kom till nämnden. Exempelvis vill vi

