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Utegym vid Karlbergskanalen - svar på
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Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
I november 2011 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om ett utegym i parken utmed Karlbergskanalen. Förslagsställaren beskriver att
anläggningen skulle kunna fungera som en ersättning för den numera stängda
hinderbanan vid Karlberg. Vidare beskrivs att gymmet antas även kunna bidra till
att antalet motionärer ökar. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 19
januari 2012 att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
Ett större gymredskap har nyligen satts upp av exploateringskontoret vid
Karlbergskanalen som en del av projektet Hornsbergs strandpark. I ett annat
medborgarförslag som behandlas av nämnden den 9 februari föreslås att redskapet
kompletteras med ett redskap av typen parallell barr, vilket delvis tillgodoser detta
medborgarförslag.
I ett genomförandeärende om utomhusgym på Kungsholmen som också behandlas
av stadsdelsnämnden den 9 februari föreslås uppförande av anläggningar för
utomhusgym på Smedsuddsbadet och Kungsholms strandstig vid Pipersgatan.
Förvaltningen anser att dessa anläggningar tillgodoser även önskemålen i detta
medborgarförslag.
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Bakgrund
I november 2011 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om ett utegym i parken utmed Karlsbergskanalen som ersättning för den numera
stängda Karlbergs hinderbana. På sammanträde den 19 januari 2012 beslutade
stadsdelsnämnden att överlämna förslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Medborgaren föreslår att ett utomhusgym anläggs i parken utmed
Karlbergskanalen. Vidare beskrivs att gymmet antas kunna bidra till att antalet
motionärer ökar och skulle kunna fungera som en ersättning för den numera
stängda Karlbergs hinderbana. Anläggningen skulle också kunna utgöra ett trevligt
alternativ till att träna inomhus. Förslagsställaren bedömer att ett utomhusgym inte
behöver vara särskilt avancerat och därför ej heller särskilt kostsamt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Parkerna ska enligt nämndens verksamhetsmål utvecklas till en gemensam resurs
där: ”Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker
och inom stadsdelsnämndens verksamheter”. Förvaltningen instämmer med
förslagsställaren i att ett utomhusgym skulle kunna vara ett uppskattat och
välanvänt tillskott utmed Kungsholmens norra strandpromenad.
Ett större gymredskap har nyligen satts upp av exploateringskontoret vid
Karlbergskanalen som en del av projektet Hornsbergs strandpark, vilket ingår i
stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen. I ett annat medborgarförslag som
behandlas av nämnden den 9 februari föreslås att redskapet kompletteras med ett
redskap av typen ”parallell barr”, vilket delvis tillgodoser detta medborgarförslag.
Utrymmet på platsen vid Karlbergskanalen är dock begränsad och medger ej att ett
helt utegym byggs där.
I ett genomförandeärende om utomhusgym på Kungsholmen som också behandlas
av stadsdelsnämnden den 9 februari föreslås anläggningar för utomhusgym på
Smedsuddsbadet och Kungsholms strandstig vid Pipersgatan. Förvaltningen anser
att dessa anläggningar tillgodoser även önskemålen i detta medborgarförslag.
Bilaga
Medborgarförslaget

Utegym vid Karlbergskanalen - svar på medborgarförslag

