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Hej kära förvaltning,
Jag skulle vilja lämna ett förslag till nämnden om att bygga padelbanor vid gräsytan
som finns vid utegymmet i närheten av Högdalen tunnelbanestation. Padel som
sport har växt lavinartat, från att ha haft några tusen utövare i Sverige för ett tiotal
år sedan till att idag ha flera hundra tusen spelare. Tyvärr gör det enorma intresset
att det är mycket svårt att få tag på tider inomhus. Dessutom är det mycket dyrt att
hyra en padelbana (ca 450-600 kr/timme). Det får till följd att en stor del av
befolkningen, som inte är särskilt köpstark, exkluderas från sporten. Det är
olyckligt eftersom det är en utmärkt motionsform som passar såväl barn, ungdomar
som vuxna.
Jag är övertygad om att det skulle bli succe om det uppfördes padelbanor på den
föreslagna ytan. I Vinterviken byggdes för några år sedan 3 st banor utomhusbanor
som det är gratis att spela på och de utnyttjas konstant, dag som natt, folk är som
tokiga att spela och det gör också att det är långa kötider. Folk köar i timtals för att
få spela. Det finns med andra ord ett uppdämt behov att spela och padelentusiaster
åker även från andra stadsdelar för att spela på banorna vid Vinterviken. Jag tycker
därför det är viktigt att samma möjligheter att spela padel ska finnas även i vår
stadsdel så att den lokala tillgängligheten förbättras för personer boendes i
Enskede-Årsta-Vantör.
Nedan har jag punktat upp några argument till varför det är en bra ide att uppföra
padelbanor på den föreslagna ytan:
• Det finns gott om plats på ytan. Även om man skulle bygga 2-3 banor så finns det
fortfarande gott om grönyta kvar bort mot Bandängen
• Perfekt komplement till det existerande utegymmet!
• Ökad tillgänglighet för fler att spela padel som idag tyvärr är förunnat en mer
köpstark målgrupp som har råd att hyra dyra inomhusbanor
• Klart positivt bidrag till en bättre folkhälsa
• Trevlig och upplyftande inslag på en yta som idag är relativt trist och även om
padelbanor byggs så inkräktar det som sagt inte alltför mycket på lekytor, picknick
ytor, m.m.
Listan på bra argument kan säkert göras ännu längre.

Jag inser att frågan säkert kan behöva förberedas mer och att förslaget behöver bli
mer detaljerat. Jag finns tillgänglig och är självklart gärna med i denna process för
att hjälpa till!
Hoppas på att höra vidare från er!
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