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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att bygga ett utegym på lilla Essingen
inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i maj 2015.
Förvaltningen håller med om att det skulle passa bra med ett
utegym någonstans på Lilla Essingen. Det är precis som
förslagsställaren skriver en tättbefolkad ö och ett utomhusgym
kräver ingen stor yta för att vara en välfungerande anläggning.
Men då flera utegym nyligen byggts inom stadsdelsnämndsområdet
anser förvaltningen att en satsning på ytterligare ett utegym inte kan
prioriteras inom ramen för nämndens budget de närmaste åren
eftersom det finns andra parkinvesteringar som är mer angelägna.
I samband med ett tidigare berett medborgarförslag gällande
utegym på Lilla Essingen (februari 2013) gav nämnden
förvaltningen i uppdrag att verka för att en anläggning uppförs i
samband med att Primusområdet byggs ut. Stadsdelsnämnden
föreslås därför ge förvaltningen fortsatt uppdrag att verka för detta
och för att ett utegym ska ingå i det kommande
exploateringsprojektet.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att bygga ett utegym på lilla Essingen
inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i maj 2015.
Stadsdelsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 21 maj 2015
att ärendet skulle lämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att ett utegym anläggs någonstans på Lilla
Essingen och anser att det finns flera alternativa ställen där det
skulle kunna placeras. Förslagsställaren menar att detta även är ett
önskemål från flera grannar och att det kan motiveras med att Lilla
Essingen är en av Sveriges mest tättbefolkade öar.
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 och motion såväl som avkoppling,
lugn och ro.
Att träna utomhus har blivit mycket populärt de senaste åren och det
är glädjande att se att Kungsholmens parker nyttjas till mängder av
olika träningsformer och aktiviteter. Flertalet utegym har också
anlagts inom stadsdelsnämndsområdet på senare tid, bland annat i
Rålambshovsparken, Kronobergsparken och vid Kungsholms
strand. Förvaltningen håller med om att det även skulle passa bra
med ett utegym någonstans på Lilla Essingen. Det är precis som
förslagsställaren skriver en ö med många invånare samtidigt som
ytorna för mer utrymmeskrävande anläggningar är mycket
begränsade. Ett utegym som byggs med rätt sammansättning av
redskap behöver inte ta mycket plats i anspråk och ändå vara
flexibelt och användbart för många olika typer av träning.
Förvaltningens anser samtidigt att en satsning på ytterligare ett
utegym inte kan prioriteras inom ramen för nämndens budget de
närmaste åren då det finns andra parkinvesteringar som är mer
angelägna.
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Ett tidigare medborgarförslag om utegym på Lilla Essingen inkom
till stadsdelsnämnden i november år 2012. Förslaget bereddes av
förvaltningen i början av år 2013 och nämnden gav då förvaltningen
i uppdrag att verka för att ett utegym anläggs i samband med att
Primusområdet byggs ut, ett projekt som exploateringsnämnden
ansvarar för. Förvaltningen anser även nu att ett nytt utegym på Lilla
Essingen bör anläggas i samband med att området kring Primus
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exploateras och föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att
fortsätta verka för detta.
Bilaga
Medborgarförslaget
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Medborgarförslag om utegym på lilla Essingen
Dnr 1.2.4.-178-2015
Hej!
Jag bor på Lilla Essingen och har pratat med en massa grannar om att vi
skulle vilja ha ett utegym någonstans på ön. Det finns tre bra ställen där
man kan kombinera löpning med styrketräning eller basket alternativt
fotboll. Jag misstänker att det här inte är det enda medborgarförslaget
om ett sådant, med tanke på att det är en av Sveriges mest befolkade
öar.
Vem är den ansvarige på Kungsholmen för sådana här frågor?
Med vänlig hälsning

Skickat från min iPad
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