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Klättervägg i Tessinparken
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
utlåtande.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att föra
diskussion med idrottsförvaltningen och
exploateringskontoret om att anlägga
klättringsmöjligheter på Sportfältet respektive inom Norra
Djurgårdsstaden.
Christina Klang
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att anlägga en klättervägg i
Tessinparken inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i maj 2016.
Förslagsställaren föreslår att en klättervägg för barn och vuxna
anläggs invid äldregymmet i Tessinparken.
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren om att klättring
skulle komplettera de möjligheter till träning och lek som finns
på Östermalm. Förvaltningen anser dock att Tessinparken inte är
rätt plats för att anlägga ytterligare aktivitetsytor. Anledningen är
att Tessinparken ingår i Kungliga Nationalstadsparken som en
smal men mycket viktig grön länk och ekologisk
spridningskorridor mellan Norra och Södra Djurgården.
Förvaltningen arbetar därför med att förstärka de gröna värdena i
denna del av parken.
Platser som förvaltningen anser passar bättre för klätterväggar är
vid Kampementsbadets utomhusgym på Sportfältet eller inom
stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i
maj 2016 om att sätta upp en klättervägg för barn och vuxna i
Tessinparken.
Ärendet
Förslagsställaren föreslår att en klättervägg med tre till fyra sidor
för barn och vuxna anläggs i Tessinparken som ett komplement
till det äldregym som finns där. Klätterväggen föreslås placeras
på gräsytan intill. Som inspiration nämns Factoría Joven i staden
Merida i Spanien.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren om att en
klättervägg eller fristående klätterklippblock skulle komplettera
de möjligheter till träning och lek som finns utomhus på
Östermalm. Förvaltningen anser dock att Tessinparken inte är rätt
plats för att anlägga ytterligare aktivitetsytor.
Anledningen är att Tessinparken ingår i Kungliga
Nationalstadsparken som en smal men mycket viktig grön länk
och spridningskorridor mellan Norra och Södra Djurgården.
Förvaltningen arbetar i nuläget med ett projekt, delfinansierat av
Länsstyrelsen, om hur Tessinparkens norra del kan förbättras som
ekologisk spridningskorridor för djur och växter, och med att
förstärka ekosystemtjänsterna med bland annat stadsodling.
Platser som förvaltningen anser passar bättre för att anlägga
klätterväggar på är bland annat invid Kampementsbadets
utomhusgym på Sportfältet. Där är den omgivande miljön mer
storskalig och klättringsmöjligheter där skulle komplettera
aktiviteterna vid det befintliga gymmet och badet.
Förvaltningen anser också att stadsutvecklingsområdet i Norra
Djurgårdsstaden skulle vara lämplig för anläggning av
klätterväggar eller klätterklippor och har tidigare framfört
synpunkter till exploateringskontoret om att planera för
klättringsmöjligheter där.
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Eftersom Kampementsbadet och exploateringsområdet Norra
Djurgårdsstaden ligger utanför stadsdelsnämndens
ansvarsområde föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ger
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förvaltningen i uppdrag att föra diskussion med
idrottsförvaltningen om möjligheten att anlägga
klättermöjligheter vid Kampementsbadet. Samt att fortsätta
diskussionen med exploateringskontoret om klättring i Norra
Djurgårdsstaden.
Bilaga
Medborgarförslaget.
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