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Anlägg fler boulebanor på Olympiaplan i
Tallkrogen
Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på ett medborgarförslag från Björn Betzholtz, Leif Brander och
Einar Engström om att anlägga fler boulebanor på Olympiaplan i
Tallkrogen.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Björn Betzholtz, Leif Brander och
Einar Engström att tre–fyra boulebanor placeras intill befintlig
boulebana på Olympiaplan i Tallkrogen. Förslagsställarna spelar
boule tillsammans med ett trettiotal andra pensionärer ett par gånger
i veckan och en bana är för lite.
Förvaltningen förstår att en enda boulebana på Olympiaplan inte
räcker när det är många som ska spela boule samtidigt. Vi föreslår
grusbollplanen på andra sidan Lingvägen som en alternativ
spelplats. Förvaltningen bedömer att fler boulebanor också kan
anläggas i parken Odlarängen i Tallkrogen under 2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsutveckling.
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Bakgrund och medborgarförslagets innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 26 augusti 2021 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Björn Betzholtz, Leif Brander och Einar Engström.
De föreslår att det anläggs tre–fyra banor intill befintlig boulebana
på Olympiaplan i Tallkrogen. Förslagsställarna och ett trettiotal
andra pensionärer spelar boule tillsammans en till två gånger i
veckan och en bana är för lite.
Tidigare spelades boule på banorna på Gubbängens IP men dessa
togs bort när den nya bandyhallen uppfördes. Banorna har inte
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ersatts av idrottsförvaltningen vilket förslagsställarna uppfattat
skulle göras.
Vid samma nämndmöte lämnade Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet ett särskilt uttalande. Förvaltningen ombads
undersöka idrottsnämndens planer för boule.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen förstår att den enda boulebanan i Olympiaplan inte
räcker till vid ett och samma tillfälle om det är runt 30 personer som
ska spela. Vi har kontaktat idrottsförvaltningen som försökt hitta
plats inom sina idrottsanläggningar i stadsdelsområdet för nya
boulebanor men tyvärr inte lyckats.
På andra sidan Olympiaplan, tvärs över Lingvägen, finns en
bollplan som är 18 gånger 35 meter och som inte används i någon
större utsträckning. Den är inte bokningsbar och har grusunderlag.
Denna plan är enligt förvaltningen ett bra alternativ när det är
många som ska spela boule samtidigt. En fördel med bollplanen är
att det finns belysning vilket boulebanan på andra sidan vägen
saknar.

Del av Olympiaplans bollplan
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Förvaltningen gör bedömningen att ytterligare boulebanor kan
byggas under 2022 då bollplanen i parken Odlarängen i Tallkrogen
måste flyttas eftersom en ny förskola byggs som ersättning för
befintlig förskola. Då kan det bli möjligt för förvaltningen att
anlägga några boulebanor på den grusade del av planen som blir
kvar. Dessa banor ska då förses med sarg och lämpligt underlag
som fungerar bra för boulespel.
I Farsta stadsdelsområde finns det sexton boulebanor varav fyra på
Farsta IP. Banorna är i lite olika skick men alla är spelbara. Den
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senast tillkomna boulebanan är i parken Fastlagen i Sköndal. På
kartan nedan finns boulebanorna utmärkta.

Här finns stadsdelsområdets boulebanor.

Kostnaden för att anlägga en boulebana är cirka 50 000 kronor.
Förvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda
jämställdhetsaspekter i detta ärende.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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