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Öppen idrottsanläggning och öppen tennisbana på
nordöstra Kungsholmen - svar på
medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslagen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
I november 2011 inkom två medborgarförslag från en och samma förslagsställare.
Det ena avser anläggning av öppen idrottsanläggning på nordöstra Kungsholmen,
och det andra avser anläggning av öppen tennisbana på nordöstra Kungsholmen.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2011 att
medborgarförslagen skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen anser att dessa båda medborgarförslag ger nya idéer till utveckling
av aktivitetsytor inom denna del av Kungsholmen, och förslår att de utreds vidare
inom pågående programarbete för Kungsholms strandstig. Ett parksamråd för
allmänheten kommer att hållas under våren 2012 Då finns möjlighet att få in
ytterligare synpunkter och önskemål från parkbesökarna om utvecklingen av
parkområdet. Programförslaget kommer därefter att redovisas till
stadsdelsnämnden för godkännande.
2012 års budget för upprustning Kungsholms strandstig uppgår till 0,5 mnkr,
vilket inte medger anläggande av ny idrottsyta. För att ett av förslagen till ny
idrottsplan ska kunna utvecklas inom projektet för upprustning av Kungsholms
strandstig krävs att stadsdelsnämnden ansöker om, och beviljas
parkinvesteringsmedel om ca 1,5 mnkr för 2013 till detta ändamål.
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Bakgrund
I november 2011 inkom två medborgarförslag från en och samma förslagsställare.
Det ena avser anläggning av öppen idrottsanläggning på nordöstra Kungsholmen,
och det andra avser anläggning av öppen tennisbana på nordöstra Kungsholmen.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2011 att
medborgarförslagen skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren beskriver att antalet barnfamiljer och barn har ökat markant på
nordöstra Kungsholmen, och att det behövs tillgång till platser för att kunna röra
på sig, leka och sporta. Vidare skriver han att denna del av Kungsholmen saknar
öppna idrottsplatser och aktivitetsytor för lite större barn.
Öppen idrottsanläggning

Platsen som föreslås för en öppen lek- och idrottsanläggning är på nuvarande
hundrastgård, nordväst om Trygg-Hansahuset, Scheelegatan 21-23.
Den nya sportanläggningen föreslås få måtten ca 9x18 m. Planen ska förses med
nätstängsel med höjd 8 m, samt ett nättak. Dess norra kortsida föreslås byggas
med massivt trä för att möjliggöra bollspel mot vägg.
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Hundrastgården föreslås flyttas till parkyta norr om Trygg-Hansahuset.
Hundrastgården förses med stängsel, i övrigt behålls vegetation och den kuperade
marken i området. Förslagsställaren framför att denna placering av hundrastgård är
mer tillgänglig än den nuvarande som ligger på en höjd, och att ett flertal
hundägare i området önskar sig en hundrastgård i anslutning till promenadstråk.
Förslagsställaren bedömer att behovet av schaktning är litet, och att anläggning för
idrottsyta och hundrastgård därför kan utföras till en rimlig kostnad.
Slutligen framhålls att förslaget också ökar tryggheten i området genom att
undangömda parkytor minskar.
Öppen tennisbana

Platsen som föreslås för en tennisbana är en öppen parkyta i gräs mellan
Kungsholms strand 101-107 och Barnhusviken (kanalen mellan Kungsholmen och
Vasastan). Parkytan används idag för lek, solbad och andra fritidsaktiviteter.
Enligt förslagsställaren finns det ett stort behov av en idrottsplan i området och ett
mera aktivt användande av parkytorna än idag.
Förslagsställaren bedömer att behovet av schaktning är litet, och att anläggning av
en tennisbana därför kan utföras till en rimlig kostnad.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Under nämndens verksamhetsmål ”Alla parker och grönområden är välskötta och
attraktiva för invånare och besökare och Kungsholmen upplevs som ett tryggt
stadsdelsområde”, beskrivs att parkerna ska utvecklas till en gemensam resurs för
allt fler invånare. Där ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en
vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park. Förvaltningen instämmer
med förslagsställaren om att det råder brist på idrottsytor i den nordöstra delen av
Kungsholmen, vilket även framgår av Parkplan för Kungsholmen. I denna del av
Kungsholmen finns det få grönytor och det är därför en utmaning att möta alla
målgruppers behov.
Nämnden behandlade vid sitt sammanträde den 24 november 2011 ett annat
medborgarförslag avser anläggning av en spontanidrottsyta i parken vid
Scheelegatan 21-23 norr om Trygg-Hansahuset, vilket också beskrivs av
förslagsställaren. Nämnden beslutade då att ge förvaltningen i uppdrag att
inventera möjliga platser idrottsytor inom pågående programarbete för parken
längs Kungsholms strandstig (sträckan Sankt Eriksbron-Kungsbron) samt i
samband med uppdatering av Kungsholmens parkplan som ska påbörjas under
2012.
Förvaltningen anser att dessa båda nya medborgarförslag ger nya idéer till
utveckling av aktivitetsytor inom denna del av Kungsholmen, och förslår att även
dessa förslag utreds vidare inom pågående programarbete för Kungsholms
strandstig. Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt presentera en helhetssyn
när det gäller förändringar i parkmiljön. För- och nackdelar med olika förslag
behöver vägas mot varandra, avseende kostnader, funktion, gestaltning och
biologisk mångfald i parken. Ett parksamråd för allmänheten kommer att hållas
under våren inom projektet för upprustning av Kungsholms strandstig. Då finns
möjlighet att få in ytterligare synpunkter och önskemål från parkbesökarna om
utvecklingen av parkområdet. Programförslaget kommer därefter att redovisas till
stadsdelsnämnden för godkännande.
2012 års budget för upprustning Kungsholms strandstig uppgår till 0,5 mnkr, som
avses användas för vegetationsåtgärder och komplettering av sittplatser. Denna
budget medger inte anläggande av ny idrottsyta. För att ett av förslagen till ny
idrottsplan ska kunna utvecklas inom projektet för upprustning av Kungsholms
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strandstig krävs att stadsdelsnämnden ansöker om, och beviljas
parkinvesteringsmedel om ca 1,5 mnkr för 2013 till detta ändamål.
Bilagor
1. Medborgarförslag om öppen idrottsanläggning
2. Medborgarförslag om öppen tennisbana
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