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Anlägg fler boulebanor på Olympiaplan i
Tallkrogen

Svar på medborgarförslag efter återremiss från
stadsdelsnämnden den 16 november 2021
Genomförandeärende
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden hänvisar till vad som sägs i detta
tjänsteutlåtande som svar på återremissen den 16 november
2021 av ett medborgarförslag från Björn Betzholtz, Leif
Brander och Einar Engström om att anlägga fler boulebanor på
Olympiaplan i Tallkrogen.
2. Nämnden bifaller medborgarförslaget och ger förvaltningen i
uppdrag att anlägga tre boulebanor och två soffor på
Olympiaplan i Tallkrogen enligt förvaltningens förslag.
3. Utöver de 200 000 kronor som har avsatts för projektet i
verksamhetsplan 2022 omfördelar nämnden 130 000 kronor från
budgetposten Reinvesteringar, tillgänglighet och eventuella
medborgarförslag.
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Sammanfattning
I ett medborgarförslag har Björn Betzholtz, Leif Brander och Einar
Engström föreslagit att 3-4 boulebanor ska anläggas på
Olympiaplan i Tallkrogen. Förvaltningens förslag när
stadsdelsnämnden behandlade ärendet den 16 november 2021 var
att anlägga några boulebanor i parkleken Odlarängen i samma
stadsdel. Nämnden beslutade istället att återremittera ärendet med
uppdrag till förvaltningen att se över möjligheten att bifalla
medborgarförslaget.
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Förvaltningen har studerat förutsättningarna på Olympiaplan och
föreslår att tre nya boulebanor anläggs i anslutning till befintlig
bana under våren 2022. Kostnaden för banorna och ett par soffor
beräknas till 330 000 kronor.
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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 föreslog att 3-4 boulebanor skulle anläggas på Olympiaplan i
Tallkrogen.
Medborgarförslaget behandlades av stadsdelsnämnden den 16
november 2021. Förvaltningen föreslog grusbollplanen på andra
sidan Lingvägen som en alternativ spelplats. Förvaltningen bedömde
också att det kunde vara möjligt att under år 2022 anlägga några
banor i parken Odlarängen i samma stadsdel. Stadsdelsnämnden
beslutade istället att återremittera ärendet med uppdrag till
förvaltningen att se över möjligheten att bifalla förslaget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för stadsutveckling.
Förvaltningens förslag
Efter fortsatt utredning och kontakt med förslagsställarna föreslår
förvaltningen att befintlig boulebana på Olympiaplan utvidgas till
en anläggning med fyra banor. Två nya soffor placeras invid de nya
banorna. I samförstånd med förslagsställarna föreslår förvaltningen
en yttre sarg runt hela grusplanen, inte separata sarger runt varje
bana. För bättre tillgänglighet lämnas två öppningar i sargen.
Under förutsättning av nämndens beslut kommer arbetet med att
anlägga banorna att utföras under våren 2022. Förvaltningen har
inhämtat en offert för uppdraget från upphandlad
anläggningsentreprenör. Kostnaden för tre nya boulebanor samt två
soffor beräknas nu till 330 000 kronor. Av den beräknade kostnaden
har nämnden redan avsatt 200 000 kronor i verksamhetsplan 2022.
Återstående 130 000 kronor kan omfördelas från nämndens
budgetpost för Reinvesteringar, tillgänglighet och eventuella
medborgarförslag.
Förvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda
jämställdhetsaspekter i detta ärende.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hänvisar till vad som
sägs i detta tjänsteutlåtande som svar på återremissen av ärendet den
16 november 2021. Nämnden föreslås bifalla medborgarförslaget
samt ge förvaltningen i uppdrag att anlägga tre boulebanor och två
soffor på Olympiaplan i Tallkrogen enligt förvaltningens förslag.
Utöver de 200 000 kronor som har avsatts för projektet i
verksamhetsplan 2022 föreslås nämnden omfördela 130 000 kronor
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från budgetposten Reinvesteringar, tillgänglighet och eventuella
medborgarförslag.
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