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Medborgarförslag - Anlägga
discgolf/frisbeegolfbana, Högdalstopparna,
Högdalen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått ett
medborgarförslag. I förslaget står att det borde byggas en
frisbeegolfbana på Högdalstoppen i Högdalen. Frisbeegolf är en
sport som kombinerar kasta frisbee och golf. Högdalstoppen är ett
naturområde som ligger nära Högdalens centrum.
Förvaltningen tycker att det är en bra idé att bygga en
frisbeegolfbana vid Högdalstoppen men behöver utreda närmare
vilken plats som är mest lämplig. Förvaltningen har pratat med en
person som vill vara med och betala för banan. Förvaltningen tror
att frisbeegolfbanan kan byggas under 2021 men det behövs
ytterligare utredning innan förvaltningen kan gå vidare med en
etablering.
Bakgrund
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har mottagit ett
medborgarförslag från en person som vill att förvaltningen anlägger
en discgolf-/frisbeebana på Högdalstopparna. Personer ser en tydlig
ökning av aktiva i spåret av covid-19 och anser att det behövs
investeringar för det ökade behovet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen stadsmiljö och lokaler i samråd
med exploateringskontoret och Farsta stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att det behövs utkastsplatåer, korgar, skötsel
av banan, samt eventuell rensning av träd och buskar. Det finns
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redan någon enstaka korg på platsen som byggts på privat initiativ.
Denna har dock inte underhållits och har därför förfallit.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till att anlägga en discgolf-/frisbeegolfbana
på och omkring Högdalstoppen i Högdalen. Förvaltningen för
diskussion med en privat aktör om att tillsammans anlägga 18 hål
för discgolf på platsen. Förvaltningen utreder tillsammans med
exploateringskontoret och den privata aktören möjligheten att
påbörja en etablering under 2021. Förvaltningen bedömer att
placering av utkastplatser och hål måste studeras närmare i relation
till de exploateringsplatser som finns på och omkring
Högdalstoppen. Dessutom ligger vissa ytor som lämpar sig väl för
discgolfbanor inom Farsta stadsdelsförvaltningen och i dessa anser
förvaltningen att en fördjupad diskussion behövs för att klarlägga
ansvarsfrågor för drift och underhåll.
I det fall lämpliga platser för discgolf identifieras vid
Högdalstoppen föreslår förvaltningen ett brukaravtal med
föreningen som då får ansvarar att underhålla och sköta
anläggningen. Stadsdelsförvaltningen kan delfinansiera
investeringen. Förvaltningen bedömer att finansiering finns och att
avtal kan upprättas med brukaren inom kort. Anläggningen kan
etableras under 2021. En tidig uppskattning omfattar uppförande av
18 hål discgolfbana en kostnad på 70 000 kronor.
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