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§ 17
Vintersport på Södermalm
Svar på skrivelse från Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén
(L), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C) och
Leif Kroon (KD)
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
2. Stadsdelsnämnden uppdra till förvaltningen att anlägga
skidspår i Drakenbergsparken samt i Tengdalsparken när det
finns naturlig snö i tillräckligt stor uppskattning
3. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att överlämna
förvaltningens ärende till Statens fastighetsverk för vidare
hantering när det gäller möjligheten att anlägga en
skridskobana på Riddarholmen.
Därutöver anförde nämnden följande:
Södermalm är en fantastisk stadsdels och många av
människorna på Södermalm gillar att röra på sig i våra parker
och utmed våra olika promenadstråk och i våra mycket
uppskattade utegym. Vi tycker att det är viktigt att i så stor
utsträckning som möjligt kunna möjliggöra för mer fysisk
aktivitet i vår stadsdel. Vi vill att det ska vara lätt för
Södermalmsborna att hitta sätt att röra på sig och att vara aktiva
och det ska inte krävas att man har råd att köpa dyra gymkort.
Vintersport är populärt. Inte minst såg vi det förra helgen när
många passade på att åka skridskor på isarna i Stockholm. De
ytor vi har idag för skridskoåkning är mycket uppskattade. Vi
tycker att det är ett bra förslag från förvaltningen att anlägga
skidspår i Drakenbergsparken samt i Tengdalsparken när det
finns naturlig snö. Dessa spår tror vi kan bli uppskattade och
utgöra en möjlighet för människor i olika åldrar att kunna åka
lite skidor på Södermalm.
Ärendet

2018-10-25 gav Södermalms stadsdelsnämnd
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av
Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing m.fl. (MP), Fredrik Lindstål (C) och Leif Kroon (KD)
om vintersport på Södermalm.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 28 december 2018.
Dnr 1170-2018-1.2.1.
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Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), AnnaKlara Müntzing (MP), Lars Rottem Krangnes (C) lade ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden ställer sig bakom
förslaget. Anders Göransson m.fl. (S), Birgitta Sevefjord m.fl.
(V) och Christina Wallmark (SD) ställde sig bakom förslaget.
Frida Krangnes (KD) och Djuna Jangmyr (Fi) ställde sig med
sina ersättaryttranden bakom förslaget.
Beslutsgång

Ordförande konstaterade att nämnden beslutat enligt förslag från
M, L, MP, C, KD.

