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Medborgarförslag – Ny utformning av Högdalens
bollplan
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
En grupp föräldrar som bor i Högdalen har skrivit ett
medborgarförslag där de föreslår olika åtgärder för att förbättra
Högdalens bollplan. Bland annat föreslår de att halva ytan används
för en mindre konstgräsplan och andra halvan kompletteras med
bland annat en scen och odlingslådor.
Idrottsförvaltningen planerar att under sommaren 2022 påbörja
arbeten med att anlägga en 11- manna konstgräsplan, en
multisportyta och toalettbyggnad på platsen. De har tagit del av
medborgarförslaget, men eftersom projektet är i ett relativt sent
skede kan det vara svårt att få till ändringar eller kompletteringar
nu.
Förvaltningen ansvarar för parkytor i anslutning till Högdalens
bollplan, och kommer utreda om åtgärder från medborgarförslaget
kan utföras där. En scen eller amfiteater bedömer förvaltningen det
saknas plats för, medan stadsodling går att ordna om det finns
boende som vill driva en sådan med stöd från förvaltningen.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.
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Bakgrund
En grupp föräldrar som bor i Högdalen har skickat in ett
medborgarförslag till förvaltningen som föreslår åtgärder på
Högdalens bollplan, med det övergripande syftet att öka platsens
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kvalitéer för olika typer av aktivitet och rekreation.
Medborgarförslaget inkom till förvaltningen 2021-05-25.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Stadsmiljö och lokaler.
Ärendet
Medborgarförslaget är skrivet av en grupp föräldrar som bor i
Högdalen och de lyfter i förslaget att Högdalens bollplans kvalitéer
kan utvecklas genom olika åtgärder. De lyfter att ändrade vanor
under pandemin och en växande befolkning innebär att det ställs
högre krav på det offentliga rummet.
Medborgarförslaget föreslår följande åtgärder på bollplanen:


Hälften av bollplanen görs om till en mindre plan
med konstgräs.



Andra hälften av planen utvecklas för rekreation och
kultur med bland annat en scen och amfiteater,
odlingsytor, plantering av träd och buskar.



Utegymsstationer anläggs runt bollplanen.



Komplettera med fler bänkar och parkmöbler.



Förbättra belysningen på platsen för att öka känslan
av trygghet under kvällar och nätter.

Synpunkter och förslag
Förvaltningen vill tacka för medborgarförslaget och håller med om
att platsen har stor utvecklingspotential. Medborgarförslaget lyfter
att pandemin har lett till att fler människor rör sig i sina närmiljöer
och detta är en trend som förvaltningen har märkt av också.
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Idrottsförvaltningen driver ett upprustningsprojekt för Högdalens
bollplan. Projektet innefattar att anlägga en 11- manna
konstgräsplan, en multisportyta och en toalettbyggnad. Under
vintertid kommer multisportytan gå att frysa för att användas som
skridskobana. På uppdrag av Idrottsförvaltningen projekterar
Fastighetskontoret upprustningen under hösten 2021, och
preliminärt kommer anläggningsarbeten påbörja under sommaren
2022.
Idrottsförvaltningen har tagit del av medborgarförslaget, men
eftersom projektet är i ett relativt sent skede kan det vara svårt att få
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till ändringar eller kompletteringar nu. De lyfter också att det finns
ett behov av en 11-manna konstgräsplan i området, och det är därför
inte aktuellt att anlägga en mindre plan för att frigöra större yta för
andra aktiviteter på platsen.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för parkstråk i anslutning till
Högdalens bollplan, som i bilden nedan är markerade med röda
streck.

Bild 1. Karta över området med parkstråken mellan Önskehemsgatan,
Skebokvarnsvägen och Sjösavägen utmarkerade med röda streck.

I samband med att bollplanen upprustas behöver förvaltningen se
över detta stråk för att säkerställa att det är en trevlig och trygg
miljö att röra sig i, både för besökare till den upprustade bollplanen
såväl som för andra. Detta skulle kunna innefatta
belysningsåtgärder, planteringar och utökning av sittplatser, i linje
med vad som föreslås i medborgarförslaget.
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Avseende stadsodling är detta något som är möjligt på platsen om
det finns boende som vill driva en sådan. Förvaltningen erbjuder
odlingslådor och jord för boende som vill odla på parkmark i
stadsdelsområdet. Om författarna av medborgarförslaget, eller andra
boende i området, är intresserade av att starta upp en stadsodling går
det bra att kontakta förvaltningen för att ta det vidare.
I förvaltningens parkplan lyfts att känslan av trygghet i parker
påverkar hur invånarna använder dem. Viktiga aspekter för att
främja känslan av trygghet är att aktivera parker och säkerställa att
de som rör sig där känner sig sedda av medmänniskor.
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Förvaltningen bedömer att både upprustningen av parkstråket såväl
som förslaget om stadsodling kan bidra till en ökad trygghetskänsla,
framförallt eftersom det aktiverar stråket och på så sätt kan leda till
fler människor som rör sig där under olika tider på dygnet.
En scen eller amfiteater bedömer förvaltningen inte är möjligt att
anlägga i parkstråket, eftersom det inte finns några tillräckligt stora
ytor där.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Kersti Tagesson
Avdelningschef
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