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Ramp för extremsporter i Bergtorpskärret
Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens svar på
medborgarförslaget.
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Stadsdelsdirektör

Eva Frykler
Tf. avdelningschef

Sammanfattning
Inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns idag en mindre skateboardanläggning. Den ligger i parken Bergtorpskärret i Långsjö och
kompletterades 2013 med en quarterpipe, efter ett medborgarförslag. Förslagsställaren önskar nu en större U-formad skateramp,
en så kallad halfpipe.
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Stadsdelsförvaltningen är tveksam till en större skateramp i Bergtorpskärret eftersom det kan bli störningar för närliggande bostäder.
Vidare ska vattenproblemen i parken utredas och innan det är klart
kan inga nya anläggningar göras. Däremot kan placeringen av de
olika ramperna i Bergtorpskärret ses över i samråd med förslagsställaren. Därutöver hänvisas till den skatebana som nu planeras vid
panncentralen nära Älvsjö centrum.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.4.249-2015
Sida 2 (3)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 15 oktober 2015.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 27 augusti 2015 ett medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Det innehåller förslag om att anlägga en stor skateramp i Bergtorpskärret.
Förslagsställaren som är 12 år skriver:
Jag bor i Älvsjö och jag och mina kompisar håller mycket på med
extremsporter som Parkour, Skate, Extremscooter (sparkcykel) och
BMX. Jag och mina kompisar, plus många andra som brukar vara i
skateparken i Bergtorpskärret, vill gärna ha en Stor halfpipe (uramp). Det är lite för lite plats och därför skulle det vara väldigt
kul.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns idag en mindre skateboardanläggning. Den ligger i parken Bergtorpskärret i Långbro och
anlades 2006. Där fanns ursprungligen endast några lådor och rails
och mindre ramper för så kallad streetskate. 2013 kompletterades
den med en något större ramp i form av en quarterpipe, efter ett
medborgarförslag. Förslagsställaren önskade då en större U-formad
ramp, en så kallad halfpipe, men förvaltningen ville inte placera en
så stor ramp där.
Förvaltningen bedömde då att en större skateboardramp i Bergtorpskärret kunde bli störande, eftersom det finns bostäder i nära
anslutning, och det skulle bli ett för dominerande inslag i en relativt
småskalig park. Förvaltningen ansåg också att det redan fanns aktiviteter för lite större barn i området, såsom BMX-banan och konstgräsplanerna vid närliggande Johan Skytteskolan. Förvaltningen
avsåg istället att söka efter en lämplig placering för en större skateramp i Solberga, som ersättning för den som tidigare funnits i
Kristallens parklek.
2014 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en skateramp i
Solberga. Efter att ha övervägt olika placeringar, planeras nu för en
skateanläggning vid panncentralen vid Götalandsvägen, mellan
Älvsjö centrum och Solberga. Den kommer att anläggas på den lilla
bollplanen där som sällan används.
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Förvaltningen förstår att de barn och ungdomar som brukar vara vid
skateanläggningen i Bergtorpskärret gärna skulle vilja ha en större
ramp där. Men förvaltningens bedömning är densamma som tidi-
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gare, det vill säga att det är tveksamt med tanke på närheten till
bostäderna. Förvaltningen kommer även att beställa en undersökning av hur vattenproblemen i Bergtorpskärret kan åtgärdas. Innan
det är klart kan en eventuell utökning av skateanläggningen inte
övervägas. Däremot har förvaltningen konstaterat att placeringen av
de olika ramperna i Bergtorpskärret kan behöva ses över. Det kan
förvaltningens parkintendent göra i samråd med förslagsställaren.
Därutöver hänvisas barn och ungdomar som är intresserade av
extremsporter till BMX-banan vid Johan Skytteskolan och den
kommande skatebanan nära Älvsjö centrum.
Bilaga
Önskemål om en ramp för extermsporter i Bergtorpskärret,
dnr 1.2.4.249-2015.
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