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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att anlägga en konstgräsyta i Kristinebergs
strandpark inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i april 2015.
I Kristinebergs strandpark ska möjligheten finnas för olika
målgrupper att vistas för att sporta, leka eller koppla av. Syftet med
den omnämnda gräsytan är inte att den främst ska användas för
fotbollsträning även om det kommit att bli så den senaste tiden.
När tennishallen i framtiden flyttas kommer parken att öppna upp
sig mot vattnet och platsen blir ljusare och attraktivare för picknick
och avkoppling, ytor som det finns behov av att utöka i det populära
parkområdet.
Förvaltningen anser därför att det inte vore lämpligt att belägga ytan
med konstgräs då det kommer att medföra att den programmeras för
enbart bollspel.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
april 2015 om att ersätta gräsytan mellan tennishallen och
bollplanen i Kristinebergs strandpark med konstgräs.
Ärendet
Förslagsställaren framhåller att den gräsyta som ligger mellan
tennishallen och den konstgräsklädda bollplanen i Kristinebergs
strandpark används som uppvärmningsplan av många fotbollslag.
Slitaget på ytan är därför mycket högt och ytan i dåligt skick.
Förslagsställaren föreslår därför att ytan beläggs med konstgräs.

Kristinebergs strandpark med omgivningar. Ytan som berörs är markerad med kryss.

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.
I Kristinebergs strandpark ska möjligheten finnas för olika
målgrupper att vistas för att sporta, leka eller koppla av. Syftet med
den omnämnda gräsytan är inte att den främst ska användas för
fotbollsträning, även om det kommit att bli så den senaste tiden.
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Gräsytans läge invid den befintliga konstgräsplanen gör det dock
förståeligt att bollspelet sprider sig hit, eftersom det är en plan
gräsyta som ligger invid en annan bollplan. Är bollplanen upptagen
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så ”lirar” man på gräsytan intill. Den erhåller också ett visst
”skydd” från tennishallen som gränsar av ytan från den övriga
parken och förstärker en karaktär av idrottsaktivitet.
När tennishallen i framtiden flyttas kommer parken och platsen att
upplevas på ett annat sätt när den öppnar upp sig mot vattnet i ett
sammanhängande grönt rum. Platsen blir då ljusare och mer
attraktiv för picknick och avkoppling, ytor som det finns behov av
att utöka i det populära parkområdet.
Förvaltningen anser därför att det inte är lämpligt att belägga ytan
med konstgräs då det kommer att medföra att den programmeras för
enbart bollspel.
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