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Skridskobana i Lilla Blecktornsparken
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
bygga en skridskobana i Lilla Blecktornsparken i form av en
upplyst anläggning som läggs i parkens del mot Katarina Bangata.
Förslagsställaren framhåller att det finns ett stort underlag för
efterfrågan med flera närliggande skolor och andra intresserade.
I samband med ombyggnaden av Lilla Blecktornsparken som blev
färdig 2017, byggdes de två befintliga bollplanerna om och försågs
med konstgräs och ny strålkastarbelysning. Planerna används under
sommaren för fotboll och tennisspel. Vintertid spolas fotbollsplanen
som naturisbana när lämplig temperatur föreligger.
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I och med att det finns möjlighet att åka skridskor vintertid i Lilla
Blecktornsparken på den spolade isbanan anser förvaltningen att
förslagsställarens önskemål är uppfyllt.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag där det
föreslås att en skridskobana byggs i Lilla Blecktornsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 8 mars 2018 att
ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Förslaget
bifogas ärendet som bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att en skridskobana uppförs i Lilla
Blecktornsparken, i form av en upplyst anläggning som läggs i
parkens del mot Katarina Bangata. Det framhålls att det finns ett
stort underlag för efterfrågan med flera närliggande skolor och
andra intresserade. Vidare anges att skridskobanans placering har
fördel av närhet till kommunikationer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och i
ungdomsrådet den 4 juni och i förvaltningsgruppen och rådet för
funktionshinderfrågor den 5 juni 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Lilla Blecktornsparkens ombyggnad stod klar 2017 och i samband
med ombyggnaden av parken byggdes de två befintliga bollplanerna
om. Planerna försågs med konstgräs och ny strålkastarbelysning.
Planerna används under sommaren för fotboll och tennisspel.
Vintertid spolas fotbollsplanen som naturisbana när lämplig
temperatur föreligger.
I och med att det finns möjlighet att åka skridskor vintertid i Lilla
Blecktornsparken på den spolade isbanan anser förvaltningen att
förslagsställarens önskemål är uppfyllt.
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