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Isbana i Rålambshovsparken – svar på
medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
I oktober 2011 inkom ett medborgarförslag om att grusplanen i amfiteatern i
Rålambshovsparken bör spolas till isbana för skridskoåkning. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sammanträde den 24 november 2011 att medborgarförslaget skulle
överlämnas till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen är positiv till förslaget om att spola amfiteaterns grusplan till isbana,
vilket också gjordes under vintern 2010/2011. Tidigare års erfarenheter visar dock
att arbetet med spolningen av grusplanen inte fungerat bra på grund av att planen
är gropig och ojämn. Enligt förvaltningen bör grusplanen justeras för att isen ska
kunna spolas till god kvalitet. Detta bedöms inrymmas inom förvaltningens
ordinarie driftbudget.
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Bakgrund
I oktober 2011 inkom ett medborgarförslag om att grusplanen i amfiteatern i
Rålambshovsparken bör spolas till isbana för skridskoåkning. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sammanträde den 24 november 2011 att medborgarförslaget skulle
överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Enligt medborgarförslaget bör grusplanen i amfiteatern i Rålambshovsparken
spolas till isbana. Förslagsställaren har pratat med andra personer på
Kungsholmen, som också visat sig intresserade av att kunna ha möjligheten att åka
skridskor i Rålambshovsparken.
Eftersom spolningen sker på grusplan skulle inte isbanan förstöra gräsytor eller
annan omkringliggande grönska, anser förslagsställaren. Enligt förslaget bör
spolningen ske när vädret så tillåter och banan bör kunna vara i bruk till sista
mars.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att en isbana i Rålambshovsparken
är en viktig tillgång för Kungsholmens invånare och övriga besökare. I nämndens
verksamhetsplan anges att det i Kungsholmens parker ska finnas plats för lek,
spontant spel eller avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och
välskött park. I det av nämnden antagna program som finns för
Rålambshovsparken står angivet att grusplan i amfiteatern ska spolas för isbana
vintertid. Enligt förvaltningen är det, för människors möjlighet till rekreation,
angeläget att det finns möjligheter till aktiviteter i parkerna även på vintern.
Förvaltningen är positiv till förslaget om att spola amfiteaterns grusplan till isbana,
vilket också gjordes under vintern 2010/2011. Tidigare års erfarenheter visar dock
att arbetet med spolningen av grusplanen inte fungerat bra på grund av att planen
är gropig och ojämn. Enligt förvaltningen bör grusplanen justeras för att isen ska
kunna spolas till god kvalitet. Detta bedöms inrymmas inom förvaltningens
ordinarie driftbudget.
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