Skatepark i Farsta;
Ett medborgarförslag
En utveckling av aktivitetsytan i Farstaängsparken.

Bakgrund
Nästan dagligen går jag förbi det stora tomma fälten vid Farstaängen och har länge tänkt
att jag borde se över möjligheterna att bygga en skatepark där. Jag och mina två barn
måste lämna Farsta varje gång vi ska åka skateboard och med åren träffar jag fler och fler
personen i området som gör likadant.
Jag tog kontakt med Stadsdelsförvaltningen som hjälpte mig med att leta fram alla
dokument som beskriver planerna för det pågående arbetet med utvecklingen av
Farstaängen. Det finns ett stort område som är planerat som aktivitetpark med inriktning
på mötesplats för alla åldrar. Enligt förvaltningens grundarbete är det precis där en
skatepark skulle ha sin naturliga plats.
Skateboard är i de flesta fall inte en tävlingsinriktad sport utan en fritidssysselsättning man
kan utöva på sitt egna personliga sätt. Skateparken blir en samlingsplats för barn,
ungdomar och vuxna att åka tillsammans när man vill, oavsett ålder.
Spontanidrotten har uppmärksammats mycket de senaste 15 åren. Jag tänker mig att det
måste vara grunden till att Stadsdelsförvaltningen valt att rita in en sådan aktivitesyta. Det
finns flera undersökningar från bla Folkhälsomyndigheten, Centrum för idrottsforskning
och Världshälsoorganisationen WHO m fl som visar på att ungdomar rör sig för lite och och
behöver fler pulshöjande aktiviteter på fritiden. Ca 20% är aktiva, 20% är aldrig aktiva och
resterande 60% rör gärna på sig i större utsträckning om det finns något tillgängligt i
närheten men har inte möjlighet att förbinda sig till fasta träningstider.
Farsta är planerat att fördubbla sitt invånarantal till år 2030. Att bygga en inbjudande
skatepark i betong är en lösning som håller många år med minimalt underhållsarbete.

Idag finns det ingenstans alls att åka skateboard på i Farsta. Närmaste skateparkerna finns
i Gubbängen och Högdalen och de parkerna är utformade för andra behov. Det finns en
plast/metall-ramp från Rhino i Farstaängsparken men den kan inte ses som ett alternativ.
Dels för att den har fel proportioner samt att den är placerad i lekparken vilket gör att den i
praktiken är en grusig rutschkana som gör den oåkbar.

Placering
Det finns en plats i hjärtat av Farstaängen som är planerad som aktivitetsyta. Jag har pratat
med Sara Wrethed, Avdelningschef stadsutveckling, om mina idéer och etappen för
aktivitetsytan är inte påbörjad än. Det är heller inte bestämt exakt vad ytan ska innehålla.
Det ska bestämmas baserat på behov och intresse.

Utformning
Det finns flera skateparker i andra delar av Stockholm och de flesta är väldigt fokuserade
på bowls och park-skating. Det finns därför ett behov av en skatepark med inriktning på
street, alltså en plattare yta. En sådan yta är mindre komplex att bygga och billigare per
kvadrat. En streetyta med mindre objekt och mycket tomrum har en lägre tröskel för
nybörjare och är samtidigt fullgod för avancerade åkare om den är utformad rätt.
Exempel på liknande skateparker i närheten är Skarpnäck plaza, Drakenbergs skatepark i
Tantolunden, Humlegårdens skatepark och Södertälje skatepark. Några exempel i andra
städer är Filipstad, Örebro och Finspång. Se bilder nedan. Lite längre bort i Malmö har dem
gått ett steg längre, kommunen har en anställd skateboardsamordnare som är delaktig i
planeringen av stadens utveckling.
Det fina med skateparker är att de inte har en bestämd form utan kan anpassas till
omgivningens form och behov. De behöver inte heller enbart vara grå och platta. Det finns
många exempel på färgad betong, sten och trä i mönster som man kan komplettera med.
Man kan göra utrymme för växter och sittplatser så platsen blir inbjudande även för
förbipasserande åskådare.
De senaste åren byggs ofta skateparker sida vid sida med parkourbanor, klätterväggar och
pump-tracks för att täcka upp det breda behov som uppstår när alla åldrar möts på samma
område. Det är ett bra sätt för att ytan ska vara omtyckt och fungera väl över tid. Man
skulle kunna kombinera parken med konstverk eller skulpturer från lokala artister från KVV
eller liknande. Att belysa skateparken och konstverken skulle få ytan att bli unik och
inbjudande, ett dynamiskt ljus gör skateytan intressant även om man inte åker i den.
Ett fördel med skateparken är att om den är utfomad rätt så skateboardåkarna
återkommer finns det tonvis med exempel på hälsosamma intiativ i samband ytan.
Närmaste exemplet finns i Högdalen där det vuxit fram tider för nybörjare, hbtqi,
veteraner, osv att ses och åka tillsammans. Man kan även låna gratis skydd och bräda om
man vill testa att åka.

Pris
Vi har flera företag som bygger skateparker i Sverige som tar fram detaljerade ritningar och
kalkyler, även lokala företag. Man kan räkna ut ett medelpris vad betongen kostar per
kvadrat men totalpriset beror mycket på omständigheter som grundarbete, dränering,
ritning mm. Uppskattningsvis kan 1000m2 kosta ca 3 Mkr. Väljer man en mindre avancerad
yta som den i Östberga kan man komma billigare undan, vill man utöka området med
belysning, växter och bänkar kan priset öka. Det viktiga här är att hitta en lösning som fyller
behovet, och det exakta behovet måste vi specificera tillsammans innan vi skissar på en
ritning.

Hur tar vi det vidare?
Feedback från er om hur vi kan utforma det här förslaget skulle uppskattas. Det viktigaste
är att se över möjligheterna hur vi kan ta det här vidare från idé till realitet. En snygg och
ordentlig skatepark som är en inbjudande mötesplats är målet.
Det viktigaste när man bygger en skatepark är att involvera skateboardåkarna själva så
man får en anläggning som är utformad med rätt detaljer som gör den åkbar och omtyckt.
Det är inte minst viktigt under det tidiga planeringsarbetet. Det finns tyvärr exempel på
enstaka skateytor som är byggda utan att skateboardåkare varit inblandade, tack och lov
finns det destå fler lyckade ytor och många skateboardåkare med erfarenhet som vill
hjälpa till.
Själv har jag byggt flera skateparker sedan 90-talet, har kontakt med skateboardåkare och
skatepark-byggare och kan hjälpa till med att utveckla idén eller förmedla kontakt.
Jag försökte hålla det här så kortfattat som möjligt. Hör mer än gärna av er för frågor eller
om ni vill att jag utvecklar några detaljer.
Tack,
Martin B Nagy, Lysviksgatan 41, Farsta.
0730-355142, martin@nagy.eu

Bilder
Farstaängen, befintlig yta. Aktivetetsytan är tänkt att vara i mitten av bilden.

Farstaängen, från bilaga 1 i “tjänsteutlåtande Farstaängen”.
https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/farsta-stadsdelsnamnd/mote-2019-05-23/a
genda/bilaga-1pdf
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