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kännedom.
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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym på Stora Essingen
inkom i december 2016. Förslagsställaren föreslår ett antal platser
på ön som skulle passa för att utrustas med redskap för uteträning,
bl.a. Aluddsparken, Essinge strandstig och Oxhålsbadet.
Det tjänsteutlåtande som förvaltningen presenterade på
nämndsammanträdet den 2 februari 2017 återremitterades av
stadsdelsnämnden. Förvaltningen har därför återkommit med ett
reviderat tjänsteutlåtande.
Förvaltningen håller med förslagsställaren om vikten av att
underlätta för vardagsmotion men anser att Stora Essingens IP
skulle vara en bättre plats för en uteträningsstation. Eftersom Stora
Essinges IP förvaltas av idrottsnämnden, genom
idrottsförvaltningen, har ett samarbete inletts med gemensamt mål
att anlägga ett utegym på platsen inom de närmaste åren. Tiden för
anläggandet avgörs av budget och investeringsutrymme hos
idrottsnämnden.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym på Stora Essingen
inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i december 2016 och
överlämnades till förvaltningen för beredning.
På nämndsammanträdet den 2 februari 2017 behandlades
förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande där förvaltningen ställde
sig positiv till att anlägga ett utegym och föreslog Broparken som
plats för detta. Nämnden beslutade dock att återremittera ärendet för
en kompletterande utredning och nytt förslag på placering.
Förvaltningen har därför återkommit med ett reviderat
tjänsteutlåtande.
Ärendet
Förslagsställaren framför en önskan om ett utegym på Stora
Essingen och föreslår samtidigt ett antal olika ställen på ön som
skulle vara lämpliga för en sådan anläggning. De platser som
föreslås är Aluddsparken, Essinge strandstig, Oxhålsbadet och
under Oxhålsbron.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet har behandlats av stadsdelsnämndens pensionärsråd den 21
augusti, råd för funktionshinderfrågor den 17 augusti och
förvaltningsgruppen den 17 augusti. Synpunkter framgår av
protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Att träna utomhus har blivit mycket populärt och på senare år har
många utomhusgym anlagts runt om i staden. Att offentliga platser,
parker och stråk nyttjas för hälsofrämjande aktiviteter och motion är
glädjande och viktigt att slå vakt om. Förvaltningen håller med
förslagsställaren om vikten av att underlätta för vardagsmotion och
att ett utegym skulle vara angeläget att anlägga på Stora Essingen.
Förvaltningen anser dock inte att de platser som föreslås i
medborgarförslaget lämpar sig så väl för ett utegym, utan anser i
stället att Stora Essingens idrottsplats skulle vara en bättre plats för
en ny uteträningsstation.
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Stora Essingens IP förvaltas av idrottsnämnden genom
idrottsförvaltningen. Ett samarbete med idrottsförvaltningen har
därför inletts kring planering och uppförande av ett nytt utegym här.
Båda förvaltningarna är positiva till att placera utegymmet på Stora
Essinges IP, som ligger centralt på ön och är enkel att ta sig till.
Utegymmet skulle här hamna i ett bra sammanhang och bli
lättillgängligt även för dem som väljer att inte promenera eller
springa längs öns strandnära stråk. Förvaltningarna anser att det
finns goda förutsättningar för många olika grupper av motionärer att
nyttja utegymmet och det gemensamma målet är att uppföra en
anläggning Stora Essingens IP inom de närmaste åren.
Tiden för genomförandet avgörs av budget och
investeringsutrymme hos idrottsnämnden.
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