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Förvaltningens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
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2. Medborgarförslaget överlämnas till idrottsnämnden för
kännedom.
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Sammanfattning
I februari 2016 inkom ett medborgarförslag om en plats för
skateåkning på Stora Essingen. Förslagsställaren vill att en
utredning görs för att hitta en lämplig plats och anser att de
möjligheter som idag finns för skateåkning i Vängåvans parklek
endast är för yngre barn. En gräsmatta under Alviksbron anges som
ett alternativ.
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Under 2016 kommer en ny parkplan att arbetas fram för
Kungsholmens stadsdelsområde. Förvaltningen kommer i det
arbetet att inventera samtliga parkytor på Stora Essingen och bland
annat bedöma vilka ytor som kan lämpa sig för en utveckling av
aktiviteter och lek. Förvaltningen ser också att det finns andra
platser på Stora Essingen som skulle kunna utvecklas och
samutnyttjas för ökade möjligheter till aktiviteter, men som inte
stadsdelsnämnden har rådighet över. Detta gäller Stora Essingens IP
samt ytor för båtuppställning vid öns två båtklubbar.
Idrottsnämnden ansvarar både för IP och avtalen med båtklubbarna
och medborgarförslaget skickas därför dit för kännedom.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.4.-089-2016
Sida 2 (3)

Bakgrund
I slutet av februari 2016 inkom ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om en plats för skateåkning på
Stora Essingen. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den
10 mars 2016 att medborgarförslaget skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
I det inkomna medborgarförslaget framförs att det skulle behövas
förbättrade möjligheter för skateåkning på Stora Essingen. Idag
måste de skateintresserade ta sig till Rålis alternativt till Lilla
Essingen, varav den sistnämnda platsen kommer att försvinna när
Primusområdet bebyggs. På Stora Essingen finns idag möjlighet att
åka skateboard i Vängåvans plaskdamm när den är tömd men man
menar att hindren där framförallt är anpassade för yngre barn.
Broparken nämns som den enda större parken med gott om plats
men den anses inte vara lämplig för ungdomar. En gräsmatta bakom
Lärarnas hus, under Alviksbron (benämns som Oxhålsbron i
förslaget) föreslås istället som möjlig plats för en mindre skateramp.
Förslagsställaren föreslår också att en utredning görs för att titta på
fler lämpliga platser för en skateanläggning, eller mindre ramp, på
Stora Essingen.

Flygfoto över Stora Essingen. De platser som nämns i medborgarförslaget
är markerade.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Efterfrågan på olika slags aktivitetsytor i parkerna inom
Kungsholmens stadsdelsområde är stor. Mycket tyder också på att
trycket och behovet av att inrymma allt fler funktioner i de
begränsade parkytorna kommer att fortsätta öka i takt med att
staden växer. Förvaltningen ser att samnyttjande av ytor kommer att
bli ännu viktigare framöver och betydelsen av drift och skötsel ökar
ju fler som använder de offentliga rummen.
Under 2016 kommer en ny, uppdaterad parkplan att arbetas fram för
Kungsholmens stadsdelsområde. Parkplanen är ett vägledande
dokument som beskriver hur parkerna ska vårdas och utvecklas för
framtiden. Förvaltningen kommer i samband med arbetet med
parkplanen att inventera samtliga parkytor på Stora Essingen och
därefter ta fram riktlinjer för hur respektive plats ska värnas och
utvecklas. I detta arbete ingår bland annat att bedöma vilka ytor som
kan lämpa sig för en utveckling av aktiviteter och lek. En utredning
om lämplig plats på Stora Essingen för en aktivitetsyta med
exempelvis en skateramp kommer därmed finnas med som en del av
arbetet med Parkplan Kungsholmen.
Förvaltningen ser också att det finns andra platser på Stora Essingen
som skulle kunna utvecklas med ökade möjligheter till aktiviteter,
men som inte stadsdelsnämnden har rådighet över. Inom området
för Stora Essingens IP finns idag stora ytor för fotbollsspel och
friidrott. Att kunna samutnyttja ytorna och även möjliggöra
spontana aktiviteter, så som skateåkning skulle vara en stor vinst.
På Stora Essingen finns idag också två stycken båtklubbar, en vid
Oxhålsbadet och en i Broparken. När båtarna har sjösatts står stora
ytor tomma, men inhägnade och oåtkomliga för allmänheten. Att
möjliggöra ett samnyttjande av dessa ytor och ge allmänheten
tillgång under sommarhalvåret skulle kunna öppna upp för olika
slags tillfälliga aktivitetsytor. Då idrottsnämnden ansvarar både för
Stora Essingens IP samt avtalen med öns två båtklubbar skickas
medborgarförslaget även dit för kännedom.
Bilaga
Medborgarförslaget
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