KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
PARKMILJÖGRUPPEN NORRA INNERSTADEN

Handläggare: Britt Mattsson
Telefon: 08-508 09 330

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.4-318-2011
SID 1 (3)
2011-06-30

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Nybyggande av boulebanor i Kristinebergs
strandpark - svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
I maj 2011 inkom ett medborgarförslag om att anlägga boulebanor i Kristinebergs
strandpark. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 juni 2011 att
medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Förslagsställaren beskriver att den rostfria lekställningen/skulpturen i en av
Kristinebergs strandparks ”boskéer” är både outnyttjad och livsfarlig, och föreslår
därför att den ska tas bort och ersättas med 4-5 boulebanor.
Kristinebergs strandpark har planerats som en modern aktivitetspark med öppna
plana gräsytor för lek och spel samt olika aktivitetsytor i dess kanter. Platsen där
tennishallen idag ligger är planerad för att bl.a. inrymma boulebanor.
Det byggs mer än 5 000 lägenheter med en tät stadsstruktur i
stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen och besökstrycket i parkernas
lekytor förväntas öka de närmaste åren. Förvaltningen anser därför att de lekytor
som har byggts ska vara kvar. Lekställningen är besiktad och godkänd ur
säkerhetssynpunkt.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget
om nybyggande av boulebanor i Kristinebergs strandpark, och avvakta vidare
beslut om tennishallen.
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Bakgrund
I maj 2011 inkom ett medborgarförslag om att anlägga boulebanor i Kristinebergs
strandpark. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 juni 2011 att
medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren beskriver att den rostfria lekställningen/skulpturen i en av
Kristinebergs strandparks ”boskéer” är både outnyttjad och livsfarlig, och föreslår
därför att den ska tas bort och ersättas med 4-5 boulebanor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kristinebergs strandpark har planerats som en modern aktivitetspark med öppna
plana gräsytor för lek och spel samt olika aktivitetsytor i dess kanter. Sju boskéer
från Nordenflychtsvägen ner mot Ulvsundasjön med olika innehåll planerades,
varav fem har genomförts. De färdigställda boskéerna är
• entrétorget med vegetation av jättetujor och magnolia
• skejten, med vegetation av sekvoja
• lekboskén med lekställning/skulptur, vegetation av bambu och kopparbjörk
• Boské med trädäck , gräs och stenar och himalayabjörk
• Piren, som skjuter ut i Ulvsundasjön.
De två boskéer som inte har färdigställts ligger på platsen för tennishallen. Den
ena är planerad för att innehålla boulebanor samt få vegetation av svarttall, den
andra är planerad för picknick med generösa sittytor samt vegetation av
körsbärsträd.
Förvaltningen genomför årligen säkerhetsbesiktningar av stadsdelsområdets
lekplatser och anlitar en certifierad besiktningsman för detta. De brister som har
uppmärksammats i leksäkerhetsbesiktningen har åtgärdats och lekställningen ska
därmed uppfylla gällande säkerhetskrav. Bristerna har bestått i att stock, träd och
buskar stått närmare än 1,5 m från lekskulpturens ytterkant.
Besiktningsprotokollet bifogas.
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Förvaltningen anser att de lekytor som har byggts i parken ska vara kvar. Det
byggs mer än 5 000 lägenheter med en tät stadsstruktur i stadsutvecklingsområdet
Västra Kungsholmen och besökstrycket i parkernas lekytor förväntas öka de
närmaste åren.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget
om nybyggande av boulebanor i Kristinebergs strandpark och avvaktar vidare
beslut om tennishallen.
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Protokoll från leksäkerhetsbesiktning.
3. Illustrationsplan över parken
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