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Förslag:
Hej,
Det råder basketboom på Kungsholmen.
Barn och ungdomar tilltalas av basket och antalet utövare ökar kraftigt på Kungsholmen.
Basket är en yteffektiv idrott där många kan vara aktiva på relativt liten yta i jämförelse med andra
idrotter.
Men antalet spontanytor för basket är väldigt få på Kungsholmen.
I somras "kapades" en del av basketplanen i Rålambshovsparken till förmån för skatebord/kickbike.
Kul att de fått så stor och fin yta - det behövs verkligen.
Basketspelare på Kungsholmen valde sommaren 2014 att se utomhusplanen i övre
Kronobergsparken som det naturliga "baskethänget". Fullt med barn, ungdomar och vuxna mest hela
dagarna.
Många basketspelare önskar att den övre basketplanen i Kronobergsparken rustas upp till att på
bästa sätt vara en samlingspunkt för en starkt växande idrott på Kungsholmen. Basket tilltalar olika
åldersgrupper och är helt jämställd. Det är underbart att se unga och gamla spela tillsammans
oavsett kön.
Medborgarförslag 1
- befintliga korgar byts ut mot ordentliga/bättre basketkorgar med plexiglasplankor
- asfaltsbeläggningen "bekläds" med lämplig gummibeläggning för bättre spelupplevelse, bättre
grepp och minskad skaderisk
- enklare "vindskydd" där väskor etc. kan läggas vid dåligt väder, även sopar/borstar tillgängligt för
att kunna sopa planen
- en vattenkran i anslutning till vindskyddet Investeringen för ovanstående är blygsam men höjer
upplevelsen. Troligen ökar spontanidrottandet på Kungsholmen vilket får ses som positivt i ett
folkhälsoperspektiv.
Medborgarförslag 2
- se över att anlägga en till basketplan
- riktning "mot" St Görans sjukhus där det nu är en öppen plats bredvid utegymet som inte används.
Två basketplaner med ett utegym mellan dessa skulle bli en välbesökt plats där möten främjas.
- yteffektivitet och nyttjandegraden på en basketplan är väldigt hög jämfört med t.ex. en fotbollsplan
Investeringen för ovanstående är blygsam men ger än fler möjlighet att spela basket. Troligen ökar
spontanidrottandet på Kungsholmen vilket får ses som positivt i ett folkhälsoperspektiv.
Om möjlighet ges är jag gärna behjälplig med vidare tankar utifrån ovanstående förslag.

