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Temporära stängsel runt grönytor
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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om
temporära stängsel runt grönytor.
I medborgarförslaget beskrivs att gräsmattorna, framförallt i
Tantolunden, är mycket slitna. Förslagsställaren hänvisar till att
man utomlands temporärt stängslar in parkytor så att de hinner
återhämta sig, något som enligt förslagsställaren verkar fungera.
Med anledning av ovanstående föreslås att delar av Tantolundens
slitna gräsytor stängslas in under våren/sommaren, detta i form av
ett pilotprojekt.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att lämpliga
gräsytor i Tantolunden, på försök och i mån av budgetutrymme,
stängslas in under vår och försommaren under nästkommande
säsong år 2020. Utvärdering av försöket görs innan beslut tas av
förvaltningen om metoden ska tillämpas vidare.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om
temporära stängsel runt grönytor. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 21 februari att ge förvaltningen i uppdrag
att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som
bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att gräsmattorna, framförallt i
Tantolunden, är mycket slitna. Förslagsställaren hänvisar till att
man utomlands temporärt stängslar in parkytor så att de hinner
återhämta sig, något som enligt förslagsställaren verkar fungera.
Med anledning av ovanstående föreslås att delar av Tantolundens
slitna gräsytor stängslas in under våren/sommaren, detta i form av
ett pilotprojekt. Stängslet kan enligt förslagsställaren med fördel
vara högre än de som visas på bifogade bilder i förslaget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet, ungdomsrådet och i rådet för
funktionshindersfrågor den 13 maj 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget att på prov stängsla in
slitna gräsytor i Tantolunden, för att få dessa att återhämta sig, är ett
positivt och intressant förslag. Hittills har förvaltningen inte prövat
metoden utan enbart genomfört reparationssådd av sådana ytor.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att lämpliga
gräsytor i Tantolunden, på försök och i mån av budgetutrymme,
stängslas in under vår och försommaren under nästkommande
säsong år 2020. Utvärdering av försöket görs innan beslut tas av
förvaltningen om metoden ska tillämpas vidare.
Bilaga
Medborgarförslaget.
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