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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Karin Norman
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Liselotte van den Tempel
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Sammanfattning
Företaget Etor AB, som består av tidigare studenter vid Kungliga Tekniska
Högskolan, arbetar med att utforma utomhusgym på offentlig parkmark och som
ska finansieras med sponsormedel. Företaget har erbjudit Kungsholmens
stadsdelsförvaltning att uppföra två anläggningar.
Förvaltningen ställer sig positiv till att skapa denna typ av anläggningar som
stärker kungsholmsbornas hälsa och där motion kan ske spontant utan krav på
kostsamma medlemsavgifter.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut om att
förvaltningen tillsammans med Etor AB och övriga berörda förvaltningar prövar
att anlägga utomhusgym vid Smedsuddsbadet och vid Kungsholms strandstig
under år 2012.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Ärendet
Etor AB bestående av tidigare studenter vid Kungliga Tekniska högskolan har till
Kungsholmens stadsdelsförvaltning kommit med förslag om att anlägga
utomhusgym på några lämpliga platser på Kungsholmen. Totalt tre motsvarande
anläggningar är redan föreslagna på Södermalm och Östermalm.
Utomhusgymmet består av olika träningsstationer som är fristående av varandra.
Tillsammans skapar stationerna en anläggning där alla kroppens muskelgrupper
kan tränas. Stationerna är konstruerade så att den egna kroppsvikten används som
motvikt, som gör att anläggningen inte är uppbyggd av lösa eller rörliga delar,
vilket annars skulle medföra ökade underhållskostnader. Varje station är så
utformad att den kan användas på olika sätt för att tillgodose varje individs behov
av träning.

Visionen med ett utegym är att göra motion lättillgänglig och kunna utövas av
gammal som ung, stark som svag. Tanken är att anlägga flera utomhusgym längs
med promenad- och löparstråk i innerstaden. Dessa anläggningar ska presenteras
på karta över Stockholm. Informationen kommer att finnas vid varje anläggning
samt via en webbportal. I webbportalen kommer man förutom att få information
om var utomhusgymmen finns, vilken träning som kan utövas, även få på tips på
attraktiva promenad- och löparstråk.
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Företagets koncept bygger på att finansieringen av utomhusgym ska ske genom
sponsring. Stadens åtagande är att upplåta mark, ge plats för sponsorns logotyp
samt sköta driften av anläggningen. Staden kommer att äga anläggningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till att skapa denna typ av anläggningar som
stärker kungsholmsbornas hälsa och där motion kan ske spontant utan krav på
kostsamma medlemsavgifter.
Förvaltningen har tillsammans med Etor AB tittat på lämpliga platser inom
stadsdelsområdet för utomhusgym och har funnit två möjliga ytor för placering av
anläggningar nämligen vid Smedsuddsbadet och på Kungsholms strandstig vid
Pipersgatan. På bägge platser finns redan i dag några motionsredskap av äldre
modell. Tanken är att ersätta dessa med det föreslagna konceptet för utomhusgym.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut om att
förvaltningen tillsammans med Etor AB och i samarbete med berörda
förvaltningar prövar att anlägga utomhusgym på de föreslagna platserna under år
2012.
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