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Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom i juni 2012 till Kungsholmens stadsdelsnämnd om att
anlägga ett utegym i Rålambshovsparken. Gymmet föreslås hämta inspiration från
ett utomhusgym i Venice Beach, Los Angeles.
I Rålambshovsparken finns idag redan ett utegym. Detta börjar dock bli slitet och
stadsdelsförvaltningen anser att gymmet är i behov av att rustas upp samt att det
kan utökas med fler redskap. Gymmets nya utrustning föreslås hämta inspiration
från medborgarförslaget.
Anläggande av ett utgym ryms inte inom nämndens budget för innevarande år.
Kostnaden för ett utegym med fem olika redskap, inklusive markarbeten beräknas
uppgå till ca 300 000 kr. Med en prioritering av projektet i nämndens
verksamhetsplanering kan upprustningen genomföras tidigast under 2013.
Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att rusta upp och utöka Rålambshovsparkens utegym.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom i juni 2012 till Kungsholmens stadsdelsnämnd om
anläggande av ett utegym i Rålambshovsparken..
Ärendet
Förslagsställaren har efter ett besök i Venice Beach i Los Angeles imponerats av
ett utegym där. Gymmet innehöll ett flertal redskap för konditions- och
koordinationsövningar för överkroppen samt boxningsträning, men även andra
typer av övningar. Förslagsställaren föreslår att ett liknande utegym anläggs i
Rålambshovsparken och att det skulle klinga väl med att flera av Stockholms
äldsta boxningsklubbar ligger nära parken. Förslagsställaren framhåller samtidigt
att gymmet inte enbart ska rikta sig mot boxning, men att den typen av träning kan
utgöra ett inslag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt med en god tillgång av utomhusgym
inom stadsdelen så att Kungsholmsborna har goda möjligheter till motion och
träning. En god tillgång av utomhusgym bidrar också till att uppfylla
stadsdelsnämndens verksamhetsmål: ”Medborgare är nöjda med kultur- och
idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter”.

Ett utegym finns redan idag i Rålambshovsparken, dess placering har markerats med den röda ringen.

Utegym i Rålambshovsparken - svar på medborgarförslag

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.4-350-2012
SID 3 (3)

I Rålambshovsparken finns redan idag ett utomhusgym med tre olika typer av
redskap. Det är dock ett flertal år sedan gymmet anlades och utrustningen börjar
därför bli sliten. Stadsdelsförvaltningen anser att gymmet är i behov av
upprustning och ser även att det kan utökas med ytterligare ett par typer av
redskap för att ge möjligheter till en mer varierad träning. Förvaltningen menar att
det är viktigt att det finns ett väl fungerande utomhusgym i Rålambshovsparken.
Gymmet skulle kunna utformas med inspiration från det inkomna
medborgarförslaget, dess placering skulle också kunna utredas närmare för att se
om dagens läge är det mest lämpliga.
Anläggande av ett utgym ryms inte inom nämndens budget för innevarande år.
Kostnaden för ett utegym med fem olika redskap, inklusive markarbeten beräknas
uppgå till ca 300 000 kr. Med en prioritering av projektet i nämndens
verksamhetsplanering kan upprustningen genomföras tidigast under 2013.
Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att rusta upp och utöka Rålambshovsparkens utegym.
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