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Till
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Parallell barr vid utegymmet på Hornsbergs
strand - svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
I december 2011 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att komplettera det utegym som byggs vid Hornsbergs strandpark med ett
gymnastikredskap av typen parallell barr. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 19 januari 2012 att medborgarförslaget skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren om att en komplettering av
gymmet med en parallell barr vore lämplig och utreder placeringen av redskapet
tillsammans med exploateringskontoret som ansvarar för projektet Hornsbergs
strandpark som är en del av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen.
Kostnad för redskapet beräknas till cirka 15 000 kr och kan inrymmas inom
nämndens budget för småparker under 2012.
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Bakgrund
I december 2011 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att komplettera det utegym som byggs vid Hornsbergs strandpark med ett
gymnastikredskap av typen parallell barr. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 19 januari 2012 att medborgarförslaget skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Medborgaren föreslår att ett gymnastikredskap av typen parallell barr sätts upp vid
det utegym som byggs vid promenadstråket utmed Hornsbergs strand. Gymmet är
egentligen ett redskap för lyftövningar för upp till tre personer. Strandpromenaden
där redskapet byggts har ännu inte färdigställts och därmed inte öppnats för
allmänheten. Förslagsställaren har emellertid sett gymmet på avstånd och noterat
att en barr skulle komplettera redskapet väl. Förslagsställaren påpekar också att
det saknas en parallell barr på Kungsholmen, och att det är synd, då han anser att
det är ett enkelt och mycket bra redskap för att träna och stärka överkroppen.
Tidigare fanns denna typ av redskap att tillgå vid hinderbanan vid Karlberg, vilken
numera är stängd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden, i samråd med
exploateringskontoret.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I stadsdelsnämndens mål ”Medborgare är nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens
verksamheter” framgår att parkerna ska utvecklas till en gemensam resurs för allt
fler invånare där plats ska finnas för exempelvis lek, spontant spel och motion.
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren om att en komplettering av
gymmet med en parallell barr vore lämplig och utreder placeringen av redskapet
tillsammans med exploateringskontoret, som ansvarar för projektet ingår som en
del av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen. Kostnad för redskapet
beräknas till cirka 15,000 kr och kan inrymmas inom nämndens budget för
småparker under 2012.
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