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Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
februari 2015.
Förslagsställaren anser att basketspelandet har ökat på
Kungsholmen den senaste tiden och poängterar att basketytan under
Lilla Västerbron minskats. Förslagsställaren framför därför olika
förslag till åtgärder som ska gagna basketspelandet i
Kronobergsparken, däribland förslag till en ny basketplan.
När Kronobergsparken rustades upp under 2012 och 2013 utfördes
åtgärder som förbättrade basketplanen med nya linjer och korgar.
Förvaltningen planerar också att rusta upp och förstärka den övre
basketplanens belysning under 2015 med syftet att planen ska bli
ljusare och platsen tryggare. Basketkorgar har också satts upp vid
den lilla asfaltsytan invid Lilla Västerbron som kompensation för
den minskade ytan under bron.
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Förvaltningen anser att förslagsställarens förslag av kostnadsskäl
såväl som praktiska skäl inte kan genomföras. Samt att de nyligen
genomförda parkupprustningarna i Kronobergsparken och
Rålambshovsparken har medfört förbättringar och ökat möjligheten
till basketspel. Mot bakgrund av detta och med en avvägning mellan
olika behov och önskemål i parkerna föreslår förvaltningen att
nämnden avstyrker förslagen som framförs i medborgarförslaget.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
februari 2015. Förslaget innehåller olika idéer till
förbättringsåtgärder för basketspelandet i Kronobergsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari
att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren, som delat in sitt förslag i två delar, anser att
basketspelandet har ökat på Kungsholmen den senaste tiden och att
det finns ont om basketplaner i stadsdelsområdet. Vidare framförs
att möjligheten till basketspel har minskat under Lilla Västerbron
när den nya kickbike och skateytan anlades där. Förslagsställaren
föreslår därför att åtgärder utförs i Kronobergsparken för att
förbättra för de som spelar basket där.
Förslagsställaren har först en rad olika önskemål om hur
basketplanen i parkens östra del, vid utegymmet, kan förbättras.
Helst ser förslagsställaren att planen beläggs med fallskyddsgummi,
och att ett väderskydd byggs för att skydda väskor och jackor mot
regn. Förslagsställaren önskar även en vattenkran intill planen samt
att basketkorgarna byts ut. Önskemål finns även om att
förvaltningen ställer dit några borstar för att man ska kunna sopa av
planen. Den andra delen av förslaget är att anlägga ännu en
basketplan nära den första, strax väster om utegymmet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens parker
utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här ska
finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande park som är tillgänglig, trygg och välskött.
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att det är
viktigt att ge plats för spontanidrott i parkerna, såsom basket.
Därför är det glädjande att höra att planen är populär och används
mycket.
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När Kronobergsparken rustades upp under 2012 och 2013 utfördes
åtgärder som förbättrade basketplanen med nya linjer och korgar.
Möjligheten till aktiviteter utökades också genom att ett utegym
anlades intill basketplanen. Förvaltningen planerar även att rusta
upp och förstärka den övre basketplanens belysning under 2015
med syftet att planen ska bli ljusare och platsen tryggare.
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I Kronobergsparken finns det också en basketplan till, invid
parkleken.
I Rålambshovsparken har nya basketkorgar satts upp vid den lilla
asfaltsplanen invid Lilla Västerbron. I och med detta har utbudet av,
och möjligheten till basketspel kunnat behållas.
Att belägga basketplanen med gummi så som förslagsställaren
önskar innebär en kostnad av närmare 350 000 kr. Uppsättning av
en vattenkran innebär omfattande markarbeten då det är långt till
närmaste vattenanslutning i denna del av parken. Gällande de
föreslagna basketkorgarna med plexiglasskärm, så ger de högre
smällar då de träffas av bollar än den typ som nu finns vid planen,
varför förvaltningen inte avser byta ut de befintliga. Tyvärr har
förvaltningen erfarenhet av att ”lös utrustning” såsom de föreslagna
borstarna brukar försvinna ganska snabbt.
Förvaltningen bedömer inte heller att en andra basketplan får plats
på den föreslagna platsen och att den skulle störa de naturliga
rörelsemönster som råder där då det är en punkt där fem gångvägar
möts. Under programarbetet inför parkupprustningen utreddes hur
ytterligare funktioner skulle kunna adderas här men man ansåg till
sist att ytan behövde vara oförändrad.
Förvaltningen anser att de nyligen genomförda parkupprustningarna
i Kronobergsparken och Rålambshovsparken har medfört
förbättringar och ökat möjligheten till basketspel. Mot bakgrund av
detta och med en avvägning mellan olika behov och önskemål i
parkerna föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker förslagen
som framförs i medborgarförslaget.
Bilaga
Medborgarförslaget

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

