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Sammanfattning
Den 23 augusti 2016 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om att det på nordöstra
Kungsholmen behövs ytor för spontan sport och lek för äldre barn.
En av de platser som föreslås, ytan under Barnhusbron vid
Kungsholms strandstig, anser förvaltningen är lämplig för
utveckling med bland annat spontanidrott.
Exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen för i nuläget en
dialog med Trygg-Hansahusets fastighetsägare om hur miljön under
bron och kopplingen mellan Barnhusbron, Trygg-Hansahuset och
strandstråket kan utvecklas och göras attraktivare. I det arbetet
verkar förvaltningen för att en yta för lek eller spontanidrott ska
anläggas där.
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Bakgrund
Den 23 augusti 2016 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om ytor för sport och lek.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 20 oktober 2016
att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
I förslaget anges att det bor många barnfamiljer på nordöstra
Kungsholmen och att det behövs ytor för spontan sport och lek för
äldre barn (från 8 år). I och med att det finns planer för nya bostäder
i detta område kommer behovet av denna typ av ytor öka
ytterligare, anser förslagsställaren.
Förslaget är att Stockholms stad/Kungsholmens
stadsdelsförvaltning anlägger bland annat en
multisportplan/bollplan längs med Barnhusviken/Klara Sjö samt en
skate-/kickbikepark.
I medborgarförslaget föreslås följande platser som skulle passa
skate-/kickbikepark: under Barnhusbron (a), bredvid trappan ner till
kanalen (b) eller vid Trygg Hansa-husets baksida (c). Enligt
förslaget kan också ytan intill basketplanen i Kronobergsparken
vara möjlig för skate-/kickbikepark, bollplank m.m.

Karta från medborgarförslaget.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens
parker utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här
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ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande park som är tillgänglig, trygg och välskött.
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren om att det finns ett
ökat behov av ytor för både lek och spontanidrott på Kungsholmen i
samband med att staden förtätas och invånarantalet ökar. Samtidigt
ökar också behoven av platser där man kan sitta ned i lugn och ro
samt de ”mellanrum” som ger en inramning till de rofyllda
platserna.
Medborgarförslagets föreslagna ytor (b) och (c) bedömer
förvaltningen som viktiga lugna miljöer utmed Kungsholms
strandstig. Vid basketplanen i Kronobergsparken anser
förvaltningen att ytorna är för knappa för att anlägga ytterligare
spontanidrott eller skate samt att det redan finns möjligheter för
aktiviteter där i och med att där även finns ett utomhusgym.
Området (a) under Barnhusbron är en yta som förvaltningen anser
är mycket väl lämpad för exempelvis spontanidrott. I samband med
att ett förslag tas fram för att utveckla och bygga till TryggHansahuset för exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen en
dialog tillsammans med fastighetsägaren. Syftet är att förbättra
kopplingen och gångförbindelsen mellan Trygg-Hansahuset,
Barnhusbron och Kungsholms strands parkstråk, samt att göra den
mer attraktiv och trygg. I det arbetet verkar förvaltningen för att en
yta med lek eller spontanidrott ska anläggas.
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