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Sammanfattning
Den 4 juni 2017 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd om att lägga en gummibeläggning på den
asfalterade basketplanen i Kronobergsparkens östra del.
Basketplanen i Kronobergsparken är en av de ytor där förvaltningen
spolar skridskois vintertid. Den är därför inte lämplig att belägga
med gummi eftersom gummit kan skadas om skridskor går igenom
isen.
Av miljöskäl försöker förvaltningen i nuläget begränsa antalet
gummiytor och vill därför inte göra det till en regel att belägga
spontanidrottsytor med gummi tills nya miljövänligare alternativ
kommit ut på marknaden.
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Bakgrund
Den 4 juni 2017 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd om att lägga en gummibeläggning anpassad för
basket på den asfalterade basketplanen i Kronobergsparkens östra
del. Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24
augusti att överlämna förslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren bedömer att den asfalterade basketplanen i
Kronobergsparken är den mest frekvent använda spontanidrottsytan
på Kungsholmen. Förslagsställaren önskar att basketplanen beläggs
med gummi då det är skonsammare att ramla på än asfalt samt att
ljudnivån från studsande bollar blir lägre och mindre störande för
närboende. Förslagsställaren vill också att förvaltningen har som
standard att vid nyanläggning eller renovering av bollytor belägga
dem med gummi.

Karta över del av Kronobergsparken. Krysset visar basketplanen som avses i förslaget.

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
Enligt nämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens parker
utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här ska
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finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande park som är tillgänglig, trygg och välskött.
Förvaltningen har som ambition att Kungsholmens parker ska
besökas och brukas under så stor del av året som möjligt vilket även
innefattar ytor för spontanidrott. Förvaltningen kommer därför att
satsa särskilt på vinteraktiviteter i Kungsholmens parker.
Basketplanen i Kronobergsparken är en av de ytor där förvaltningen
spolar skridskois vintertid. Den är därför inte lämplig att belägga
med gummi eftersom gummit kan skadas om skridskor går igenom
isen.
Förvaltningen har också ambitionen att av miljöskäl begränsa
antalet gummibelagda ytor inom stadsdelsområdet. Samtidigt sker
det en utveckling av fallskyddsmaterial för lek- och idrottsplatser
med inriktning mot miljövänligare alternativ. Förvaltningen följer
utvecklingen och försöker i nuläget begränsa antalet gummiytor.
Därför vill förvaltningen inte heller göra det till en regel att belägga
spontanidrottsytor tills nya miljövänligare material kommit ut på
marknaden.
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