Till Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Förslag till nämnden. Fler beachvolleybanor i Rålambshovsparken
Det finns idag två beachvolleybanor i Rålambshovsparken vid basketplanerna under bron.
Banorna är mycket uppskattade och trängseln är påtaglig under parksäsongen. Många åker
inte ens dit när det är bra väder eftersom man vet att det är så långa köer vid banorna. Banorna
har heller inga nät uppsatta eller linjer som markerar planen utan man tar med egna nät och
linjer. Detta fungerar sisådär. Avsaknaden av nät gör det svårare att spontant spela på banorna
och förhållandevis ofta har ingen med sig ett nät trots att det är många där som vill spela. Ytan
mellan beachvolleybanorna och gångvägen används inte så mycket till picknick eller annat
(Historiska satellitbilder bifogade som visar att den ytan är förhållandevis tom på picknickar
jämfört med ytorna i Rålambshovsparken närmare vattnet). Den ytan används framförallt av
enstaka beachvolleyspelare som väntar på sin tur och som hellre hade spelat på en
beachvolleyplan.
Mitt förslag är:
1. Lägg till två eller tre banor på ytan mellan banorna och gångvägen (bilder bifogade). På så
sätt skulle väldigt många fler kunna spela och den ytan som nu inte används speciellt mycket
skulle komma till nytta för spontanidrott som främjar hälsa.
2. Jag föreslår även att nät ska sättas upp av kommunen på samma sätt som det är på
beachvolleybanan i Tantolunden vid Drakenbergsparken och som det är på Gärdet på de fyra
beachvolleybanorna där. Nät kostar förhållandevis lite och det fungerar ju att ha nät i
Tantolunden som är en jämförbar park så det bör ju fungera även i Rålambshovsparken.
Skulle näten försvinna kan man ju återgå till att ha det som det är nu att spelarna får ta med
sig egna nät. Jag föreslår även att linjer sätts upp av samma skäl.
3. Jag föreslår även att vattenkran bör sättas upp av kommunen någon stans i närheten av
bron. Det är väldigt många som åker skateboard, spelar basket och spelar beachvolley på den
ytan. Samt väldigt många som joggar förbi där. En vattenkran skulle minska risken för
vätskebrist under de varma sommardagarna och ytterligare främja spontanidrotten på det
området. Idag är den närmaste vattenkranen borta vid boule-bar (ungefär 5 minuters
promenad) vilket är problematiskt.
Varför är beachvolley en bra spontanidrott som bör utökas i Rålis?
Beachvolley är en jämställd idrott. När det tävlas är det samma prispengar för damer och
herrar och sporten lockar lika många kvinnliga som manliga utövare. Sporten lockar unga
som gamla och alla kan spela på sin nivå. Att sporten utövas på sand gör den snäll mot alla
kroppar och extra skonsam för de som har problem med knä, leder osv som ofta gör sig
påmint när man spelar bollsporter på hårdare underlag. Spelarna i Rålamshovsparken är allt
ifrån unga spelare till pensionärer och alla kan spela mot varandra på samma villkor.
Det finns ett stort värde i att ha flera planer på samma ställe jämfört med att ha enstaka barnor
på flera olika ställen i staden. Flera banor på samma plats gör att det blir en samlingsplats för
spelarna och enstaka banor utspridda leder till risken att banan är för upptagen eller att det är
ingen alls man kan spela mot.
Banorna är ganska underhållsfria och går aldrig sönder. Även när det inte spelas beachvolley
så uppskattas sandytorna av barn som kan leka. Det är en väl värd investering för framtiden.

Jag önskar få meddelande om ert beslut i frågan via mail.
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