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Medborgarförslag om miniramp för
skateboardåkning, Sandfjärdsparken
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Medborgarförslaget handlar om att bygga en miniramp för
skateboardåkning i Sandfjärdsparken i Årsta. Förslagsställaren
anser att det saknas en anläggning för skateboardåkning i Årsta.
Sandfjärdsparken är föreslagen som plats eftersom parken ligger
centralt, nära tvärbanestationen Valla torg, men inte alltför nära
bostadshus. Stadsdelsförvaltningen tycker att idén om en miniramp
i Årsta är intressant, men att den föreslagna platsen inte är lämplig
eftersom den ingår i ett område där Stockholms stad planerar många
nya bostäder.
Förvaltningen anser att förslaget om en miniramp i Årsta ska
beaktas när nya spontanidrottsytor i stadsdelen planeras.
Bakgrund
En invånare har skickat in ett medborgarförslag med förslag om att
förvaltningen ska bygga en miniramp för skateboardåkning i
Sandfjärdsparken i Årsta. Medborgarförslaget inkom till
förvaltningen den 9 september 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Stadsmiljö och lokaler.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Stadsmiljö och lokaler
Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
eav@stockholm.se
start.stockholm

Ärendet
Medborgarförslaget handlar om att bygga en miniramp för
skateboardåkning i Sandfjärdsparken i Årsta. Förslagsställaren ingår
i en grupp som kallas Årsta Skateboard Förening, bestående av
cirka 15 vuxna och barn. Förvaltningen har varit i kontakt med
förslagsställaren som berättar att gruppen ännu inte formaliserat sig
i föreningsform, men skulle göra så om de hade en miniramp att åka
på i Årsta. De skulle också kunna ordna aktiviteter på anläggningen.
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Förslagsställaren anser att Sandfjärdsparken skulle vara en bra plats
då det tidigare funnits en miniramp där. Parken ligger precis vid
tvärbanestationen Valla torg, inte alltför nära något bostadshus, men
inte heller alltför ödsligt, vilket är bra då det känns som en säker
plats.
Förslagsställaren hänvisar till en liknande ramp i trä som byggts i
Vinterviken efter ett förslag från en medborgare. Den kostade ca en
halv miljon kronor och byggdes på uppdrag av
stadsdelsförvaltningen i Hägersten-Älvsjö.
Synpunkter och förslag
Sandfjärdsparken
Sandfjärdsparken är en halv hektar stor park som ligger centralt i
Valla. Den omfattar en större inhägnad lekplats, en liten bollplan
och en öppen plan gräsyta kantad av träd i rader. I norr avgränsas
parken av tvärbanan medan den i söder ansluter till Valla torg. I
anslutning till parken finns en förskola. Öster om parken löper ett
cykelstråk som förbinder Valla och Årstafältet med de centrala
delarna av Årsta.
Sandfjärdsparken ingår i Årstastråkets andra etapp och en ny
detaljplan väntas bli klar år 2024. I planen ingår bland annat cirka
250 nya bostäder och en förstärkning av Valla torg som mötesplats
och lokalt stadsdelscentrum.
Befintligt utbud av anläggningar för skateboard
Det finns idag ingen anläggning för skateboardåkning i Årsta. Inom
stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör finns en större anläggning
för skateboardåkning i Högdalen och en temporär anläggning i
Östberga. Anläggningen i Östberga kommer att behöva avvecklas i
samband med Årstafältets utbyggnad av etapp fem eller sex,
beräknat till år 2025-2029.
I stadsdelsområdets norra delar, runt Årsta, finns ingen miniramp,
men det finns en i Högdalens skatepark och på andra ställen i
Stockholm, exempelvis i Vinterviken och nära Telefonplan i
grannstadsdelen Hägersten-Älvsjö.
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På Årstafältet, som ligger alldeles i närheten, planeras ett helt nytt
bostadsområde och i den planeringen ingår också ytor för aktivitet.
Det finns enligt exploateringskontoret inga konkreta planer i
dagsläget på någon anläggning för skateboardåkning. Den del som
ska ha ytor för olika aktiviteter kommer att projekteras senare.
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Förvaltningen kommer att uppmärksamma behovet av ytor för
skateboardåkning i samband med projekteringen.
Förvaltningens bedömning av förslaget
Förvaltningen anser att idén om en miniramp i Årsta är intressant då
området idag saknar den typen av anläggning.
Sandfjärdsparken är enligt stadsdelsförvaltningen inte är en lämplig
plats för en miniramp, eftersom parken ingår i ett större område som
väntas få en ny detaljplan år 2024.
Förvaltningen bedömer att platsen inte kommer att kunna användas
för skateboardåkning i framtiden. Förvaltningen kommer att
uppmärksamma behovet av ytor för skateboardåkning i samband
med projekteringen av en ny aktivitetsyta på Årstafältet.
I majoritetens förslag till budget för 2022-2024 föreslås att
stadsdelsnämnderna ska genomföra ny- och reinvesteringar i
spontanidrottsytor. Vid planeringen av spontanidrottsplatser ska
ansvariga nämnder ta jämställdhetsperspektiv i beaktande och
möjliggöra en mångfald av spontanidrotter. När budgeten har
antagits av kommunfullmäktige den 17-18 november behöver
förvaltningen därför ta ett samlat grepp kring vilka typer av
spontanidrottsplatser som behövs i stadsdelen under kommande år. I
den bedömningen kommer förvaltningen också att beakta det
aktuella förslaget.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
medborgarförslaget.
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