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Boulebana i Kronobergsparken och enklare
tennisbana - svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
I december 2011 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att avsätta ytor i Kronobergsparken för en eller ett par boulebanor.
Medborgaren efterfrågar också en plats för anläggning av en enklare tennisbana av
asfalt. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 19 januari 2012 att
medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen menar att boule är ett spel som lämpar sig väl att spela spontant
varhelst en plan grusyta finns och att denna enkelhet är en av spelets tjusningar.
Under framtagandet av program för upprustning av Kronobergsparken
diskuterades boule som en aktivitet i parken, men det bedömdes då, av ovan
nämnda skäl, att någon särskild plats i parken inte behövde avsättas för att bygga
en boulebana. Möjlighet att spela boule på en nyanlagd bana finns också i
Pontonjärparken strax intill. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar om
att en boulebana inte anläggs i Kronobergsparken.
Stadsdelsnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 19 januari ett
medborgarförslag om en öppen tennisbana i parken längs Kungsholms strand, och
beslutade då att den utreds vidare inom pågående programarbete för Kungsholms
strandstig. Förvaltningen förslår att nämnden fattar samma beslut som svar på
detta medborgarförslag avseende tennisbanan.
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Bakgrund
I december 2011 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att avsätta ytor i Kronobergsparken för en eller ett par boulebanor.
Medborgaren efterfrågar också en plats för anläggning av en enklare tennisbana av
asfalt. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 19 januari 2012 att
medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för beredning.
Vid sammanträde den 15 december 2011 fattade stadsdelsnämnden beslut om
program för upprustning av Kronobergsparken.
Ärendet
Medborgaren föreslår att ytor i Kronobergsparken avsätts för anordnande av en
eller ett par boulebanor. Förslag på platser är vid bollplanen samt vid parkleken,
där tanken är att skapa möten mellan olika generationer. Medborgaren föreslår
också att en plats för en enklare tennisbana av asfalt anordnas i någon park inom
stadsdelsområdet. Tennisbanor är enligt förslagsställaren en bristvara på
Kungsholmen och i dess närområde.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2012 framgår att Kungsholmens parker
ska utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här ska möjligheter
finnas för lek, spontant spel, motion och avkoppling i en miljö som är grönskande,
trygg och välskött.
Förvaltningens inställning är att boulespel lämpar sig att utöva spontant i våra
parker varhelst en plan grusyta finns och att denna enkelhet är en av spelets
tjusningar. Under framtagandet av program för upprustning av Kronobergsparken
diskuterades boule som en aktivitet i parken, men det bedömdes då inte att någon
särskild plats i parken behövde avsättas för att bygga en boulebana. Förslag till
lämpliga platser för spontant boulespel i parken är de som förslagsställaren angett
i sitt medborgarförslag; vid bollplanen och parkleken men även uppe på
topplatsen. Invid bollplanen kommer ett mindre utegym att anläggas under 2012,
men här kommer fortfarande att finnas grusytor och gott om sittplatser i anslutning
till gymmet och till bollplanen. Sammantaget bedömer förvaltningen att det finns
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goda möjligheter för boulespel i Kronobergsparken trots att ingen särskild plan
anläggs.
Möjlighet att spela boule på en anlagd bouleplan finns också i närområdet, bl.a. i
Pontonjärparken. Denna anlades som en del av parkupprustningen som
genomfördes under 2011.
Gällande förslaget till en enklare tennisbana i asfalt, förslår förvaltningen samma
svar som gavs på ett liknande medborgarförslag som nyligen utretts.
Stadsdelsnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 19 januari ett
medborgarförslag gällande en öppen tennisbana i parken längs Kungsholms
strand.
Förvaltningen framförde då följande synpunkter:
”Förvaltningen anser att medborgarförslagen om öppen idrottsanläggning och
öppen tennisbana 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.”
Förvaltningen förslår att ovanstående utgör svar på också detta medborgarförslag,
avseende tennisbanan.
Bilaga
Medborgarförslaget
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