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Komplettera skejtparken i parkleken Nybygget i
Gubbängen med en miniramp
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Fredrik Moberg
om att komplettera skejtparken i parkleken Nybygget i Gubbängen
med en miniramp.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Fredrik Moberg att skejtparken i
parkleken Nybygget kompletteras med en miniramp lämplig för
nybörjare.
Förvaltningen anser att förslaget i sig är bra och välgrundat. Vidare
ser förvaltningen det som positivt att skejtparken har blivit en
mötesplats för skejtboardåkare från hela söderort och skulle gärna
vilja bidra till att utveckla den trenden. Skateparken används flitigt
av både tjejer och killar och i de kurser som parkleken har anordnat
har en stor andel tjejer deltagit.
Förvaltningens utredning av ärendet visar dock tyvärr att det inte
finns förutsättningar för att anlägga en miniramp i parkleken.
Framför allt handlar det om att det saknas en tillräckligt platt yta,
med tillräcklig säkerhetsmarginal till bil- och gångvägar, som
samtidigt inte används av andra funktioner i parkleken.
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Utöver de tekniska begränsningarna så finns redan en liten ramp
specifikt utformad för nybörjare inbyggd i den sydvästra delen av
skejtparken. Dessutom skulle en miniramp kosta 200 000-300 000
kronor vilket är svårt att motivera för en anläggning som staden så
sent som 2017 har investerat 20 miljoner kronor i.
Medborgarförslaget
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
skickats in av Fredrik Moberg. Moberg föreslår att den existerande
skejtparken i Gubbängen kompletteras med en miniramp för
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nybörjare. Moberg menar att den existerande skejtparken i betong
kan upplevas vara för svår att börja träna på och att en miniramp i
trä som är cirka 90 cm hög skulle vara ett lämpligt komplement.
Den skulle dessutom avlasta skejtparken som många gånger är full
av åkare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att förslaget i sig är bra och välgrundat. Vidare
ser förvaltningen det som positivt att skejtparken har blivit en
mötesplats för skejtboardåkare från hela söderort och skulle gärna
vilja bidra till att utveckla den trenden. Skateparken används flitigt
av både tjejer och killar och i de kurser som parkleken har anordnat
har en stor andel tjejer deltagit.
Parklekspersonalen vittnar om att skejtparken är väl använd och att
de regelbundet får in förslag från besökare som skulle vilja att den
utvecklas på olika sätt. Personalen ser gärna att skejtrampen
kompletteras men att det inte ska ske på asfalterade ytor eftersom
det skulle krocka med övriga aktiviteter. De menar att en eventuell
miniramp om möjligt bör ligga på någon av grönytorna som är i
anslutning till skejtrampen.
Ytan som krävs för den minsta sortens miniramp som uppfyller
godkända säkerhetskrav är 8,2 x 2,44 meter. Till detta kommer ett
säkerhetsavstånd på en meter i vardera riktningen. De grönytor som
ligger i anslutning till skejtparken är inte lämpliga ur ett antal
hänseenden som beskrivs nedan.
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Plats 1
En väldigt stor lutning omöjliggör placering på den här platsen.
Plats 2
Ytan har en kraftig lutning vilket innebär ett omfattande och
kostsamt markarbete. Utöver detta så ligger platsen intill bilvägen
vilket gör den olämplig som en yta för små barn att vistas på. En
tredje aspekt som behöver beaktas är att dagvattenhanteringen
skulle försämras med en ramp på denna plats.
Plats 3
Platsen används av parkbesökare för picknick och är en av få
gräsytor som finns kvar på platsen. Hällen direkt söder om gör att
det blir svårt att hålla säkerhetsavståndet på en meter från
minirampen. Även här finns en lutning vilket innebär ett dyrt
markarbete och att höjdskillnaden från ena sidan rampen till marken
blir för stor.
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Plats 4
Det här är den enda stora gräsytan i parkleken som dessutom
används flitigt för picknick, grillning med mera. Platsen används av
parklekspersonal och förskolor och behöver bevaras i nuvarande
skick. Att anlägga något här skulle innebära ett för stort ingrepp i
parklekens estetiska utformning.
Övriga ytor
På övriga grönytor inom och i anslutning till parkleken är det
antingen för stor lutning eller för tät växtlighet eller så är det för
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liten yta för att få plats med rampen. På flera av platserna skulle träd
behöva huggas ned och därmed är de olämpliga.
Förvaltningens utredning av ärendet visar tyvärr att det inte finns
förutsättningar för att anlägga en miniramp i parkleken. Framför allt
handlar det om att det saknas en tillräckligt platt yta, med tillräcklig
säkerhetsmarginal till bil- och gångvägar, som samtidigt inte
används av andra funktioner i parkleken.
Utöver de tekniska begränsningarna så finns också redan en liten
ramp specifikt utformad för nybörjare inbyggd i den sydvästra delen
av den existerande skejtparken.
Till detta kommer att kostnaden för att anlägga en miniramp skulle
hamna på mellan 200 000 och 300 000 kronor vilket är svårt att
motivera för en anläggning som staden 2017 har investerat 20
miljoner kronor i.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avslår
medborgarförslaget.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Bilaga
Medborgarförslaget
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