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Utbyggnad av skateparken i Solberga
Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker delar av medborgarförslaget, i enlighet
med detta tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Förslagsställarna är positiva till den nya skateparken i parken
Solbrännan, men önskar att den ska byggas ut och kompletteras
med några andra ramper. De önskar också olika tider för åkare av
skateboard respektive kickbike.
Förvaltningen planerar för ett utegym intill skateanläggningen och
därför finns det inte plats för någon större utbyggnad. Förvaltningen
föreslår att nämnden tillstyrker en mindre utbyggnad för åkstilen
Street intill befintlig anläggning. Olika tider för olika typer av åkare
tror förvaltningen inte kommer att leda till färre konflikter mellan
åkarna. Förvaltningen föreslår att den delen av medborgarförslaget
avslås.
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Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 22 mars 2018 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning.
Förslagsställarna är positiva till den nya skateparken i parken
Solbrännan, men önskar att den ska kompletteras med en flat och
en bowl, det vill säga en plan yta för åkstilen Street samt en
skålformad ramp. De önskar också att det införs separata tider då
man får köra kickbike respektive skateboard, eftersom de upplever
att kickbikeåkarna tar över som det är nu.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 17 maj 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Skateparken i Solbrännan stod klar i början av sommaren 2017 och
invigdes på parkernas dag i augusti. Den kom till utifrån ett
medborgarförslag med önskemål om en skatepark någonstans i
Solberga. Solbrännan ligger mellan Älvsjö centrum och Solberga
och har blivit mycket populär bland barn och ungdomar.
Bredvid skateparken finns en yta där förvaltningen planerar för ett
utegym, vilket efterfrågats i flera olika medborgarförslag. Platsen
bedöms av förvaltningen som lämplig för ett utegym, dels för att
den är lättåtkomlig från både Älvsjö centrum och Solberga, dels för
att det skulle bli en målpunkt även för vuxna i parken. Platser med
besökare i olika åldrar upplevs som trivsammare och tryggare.
Dessa planer innebär dock att det inte finns tillräckligt med
utrymme för att bygga ut den befintliga skateparken.
Ett alternativ som kan få plats är att anlägga en mindre
skatefunktion intill skateparken. Förvaltningen föreslår att
skateparken kompletteras med en flatcurb/ledge i betong, som
skulle få plats intill den befintliga anläggningen. Förvaltningen
förslår vidare att lokala åkare får delta i byggnationen av denna i en
endags workshop. Under workshopen får deltagarna bygga formen,
armera och gjuta under ledning av erfarna hantverkare. Tillskottet
av en flatcurb/ledge ger skateparken en funktion för åkstilen street,
det gör att fler får plats och kan använda skateparken tillsammans.
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Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ett sådant tillskott till
skateparken. Förslagsställarna önskar sig också en bowl
(skålformad ramp), men det finns det inte plats för, varför
förvaltningen föreslår att den delen av medborgarförslaget avslås.
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Önskemålet om olika tider för olika typer av åkare tror
förvaltningen inte kommer att leda till färre konflikter mellan
åkarna. Anläggningen fungerar för både skateboard, kickbike,
inlines och cykel. Eftersom parken inte är bemannad finns det inte
någon som kan se till att reglerna efterlevs. Vad som är populärt att
åka kan också variera över tid. Förvaltningen har istället anslagit
ordningsregler som säger att alla som åker är välkomna, men att
man ska visa hänsyn och åka i turordning. Förvaltningen föreslår att
nämnden avslår förslaget om olika tider för olika typer av åkare.
Bilaga
Medborgarförslaget
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