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Kristinebergsparkens bollplan
Svar på medborgarförslag.

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Den 21 september 2016 inkom ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om att sätta upp nya mål och lägga
konstgräs på bollplanen i närheten av Onkel Adams väg i
Kristineberg.
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att planen ska
vara i ett gott skick men att det inte är prioriterat att lägga konstgräs
på planen då en grusplan är användbar för flera olika aktiviteter än
en konstgräsplan. Stadsdelsnämnden har även tidigare fattat detta
beslut vid sitt sammanträde den 19 februari 2015.
Förvaltningen har dock beställt nya mål och kommer att lägga nytt
grus på planen i början av 2017.
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Bakgrund
Den 21 september 2016 inkom ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om att sätta upp nya mål och lägga
konstgräs på bollplanen i närheten av Onkel Adams väg i
Kristineberg. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 20
oktober 2016 att medborgarförslaget skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning.
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Ärendet
Förslagsställaren är fotbollstränare och pappa till två pojkar. En
gång i veckan tränar sönerna och fotbollslaget på den bokningsbara
planen i Kristinebergs strandpark. Men eftersom sönerna gärna vill
kunna spela mer fotboll i veckorna så föreslår förslagsställaren att
standarden höjs på planen som ligger nära Onkel Adams väg med
konstgräs och nya mål då de gamla är dåliga. Han önskar också att
planen inte ska vara bokningsbar.

Karta som visar Kristinebergsparken. Bollplanen ligger vid krysset.

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.
Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att bollplanen
ska vara i gott skick. Förvaltningen anser dock inte att det i nuläget
är prioriterat att lägga konstgräs på fotbollsplanen då en grusplan är
användbar för flera olika aktiviteter än en konstgräsplan.
Stadsdelsnämnden har tidigare fattat detta beslut vid sitt
sammanträde den 19 februari 2015 i ärende dnr: 1.2.4.-13-2015.
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Förvaltningen kommer dock att rusta upp planen så att den är jämn
och lägga ett lager nytt grus. Nya fotbollsmål har också beställts
vilka kommer att monteras under början av 2017.
Då bollplanen i Kristinebergsparken ligger på parkmark är den
redan i dagsläget obokningsbar vilket innebär att den är fri för alla
att spela på så snart den är ledig.

Bilaga
Medborgarförslaget
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