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Utegym och plaskdamm vid
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Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden besvarar den del av medborgarförslaget
från Mats Berg som gäller ett utegym vid Gubbängshallen
med hänvisning till sitt beslut den 20 september 2018 att
anlägga ett sådant på Gubbängsfältet.
2. Nämnden avslår den del av förslaget som avser en plaskdamm.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
avdelningschef

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Mats Berg att ett utegym och en
plaskdamm ska anläggas vid Gubbängshallen på Gubbängsfältet.
Nämnden beslutade den 20 september i år att ett utegym ska
anläggas på Gubbängsfältet. Innan beslutet verkställs kommer
förvaltningen att samråda med idrottsförvaltningen om lämplig
placering. Kostnaden för att anlägga en plaskdamm är hög.
Förvaltningen ser därför inte någon möjlighet att bygga en
plaskdamm vid Gubbängshallen eller på annan plats på
Gubbängsfältet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Medborgarförslaget
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 augusti i år fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Mats Berg. Berg föreslår att ett utegym byggs vid
Gubbängshallen som komplement till andra aktiviteter som
erbjuds på fältet. Förslagsställaren vill också att en plaskdamm
anläggs i området. Båda åtgärderna önskas snarast.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har generellt en positiv inställning till utegym och
andra uteaktiviteter som får människor att röra på sig.
Gubbängsfältet är redan idag ett område för fysisk aktivitet och
mer kommer det att bli. Bland annat kommer nya bollplaner att
anläggas. Ett utegym passar bra in bland fältets övriga aktiviteter.
Vid nämndens sammanträde den 20 september i år behandlades
ett annat medborgarförslag om utegym på Gubbängsfältet och
nämnden beslutade att bifalla förslaget. Kostnaden för ett utegym
är 700 000–1 000 000 kronor. Innan uppförande av ett utegym
kan påbörjas kommer förvaltningen att samråda med
idrottsförvaltningen om lämplig placering av anläggningen.
Mats Berg föreslår även en plaskdamm. Miljöförvaltningen
ställer stora krav på renhållning, vattenkvalitet, toaletter med
mera och kostnaderna för en anläggning är hög, 5–7 miljoner
kronor. Förvaltningen ser därför inte någon möjlighet att
genomföra den delen av medborgarförslaget.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden besvarar den del av
medborgarförslaget som gäller utegym med hänvisning till
nämndens beslut den 20 september 2018 att anlägga ett sådant på
Gubbängsfältet. Den del av förslaget som avser plaskdamm
föreslås avslås.

Bilaga
Medborgarförslag från Mats Berg om utegym och plaskdamm vid
Gubbängshallen

