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Medborgarförslag om cykel- och skatepark samt
BMX-stig i Hässelby villastad.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/237.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska uppföra en cykel- och skatepark samt en BMXstig i Lövsta. Skribenterna föreslår att en anläggning placeras
nordost om Lövstavägen i skogsområdet väster om Lingonrisgränd
och norr om Blomsterkungsvägen.
Förvaltningen har förståelse för inkomna önskemål men har i
enlighet med nämndens treårsbudget för parkinvesteringar inga
planer på att uppföra någon cykel- eller skatepark inom
stadsdelsområdet. Det är idrottsnämnden som, inom mark som är
planlagd som idrottsmark, ansvarar för planering av större idrotts-,
frilufts- och motionsanläggningar. Idrottsförvaltningen har låtit
meddela att det för närvarande inte finns några planer på att
investera i ytterligare skateparker. Stadsdelsnämnden ansvarar för
skötsel, underhåll och utveckling av lekparker, parklekar, parker
och naturområden inkl. naturreservat inom stadsdelsområdet. Det
finns för närvarande ett antal mindre skateramper för nybörjare,
främst inom stadsdelsområdets parklekar samt en anläggning för
parkour inom Nälstastråket.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom administrativa avdelningen.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska uppföra en cykel- och skatepark samt en BMXstig i Lövsta. Skribenterna anser att det är en ojämn fördelning
avseende lokaliseringen av stadens skateparker och efterlyser fler
möjligheter att utöva sporten i Västerort. Skribenterna beklagar
också att anläggningen med pumptrack och skateramper som
förvaltningen installerade inom parkleken Gulsippan har tagits bort
även om den av åkarna kritiserades för att vara variationslös och
tråkig. Skribenterna föreslår att en anläggning placeras nordost om
Lövstavägen i skogsområdet väster om Lingonrisgränd och norr om
Blomsterkungsvägen. Enligt förslaget skulle anläggningen innefatta
en cykel- och skatepark, kickbike (sparkcykel), inlines samt BMX
(bicycle motorcross).
Skribenterna anser att platsen är lämplig eftersom den är tillgänglig
och ligger avskilt från bebyggelse. Skribenterna är övertygade om
att en ny anläggning skulle gynna och utveckla spontanidrottandet i
hela Hässelby och erbjuda bra fritidssysselsättning för många.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för inkomna önskemål men har i
enlighet med nämndens treårsbudget för parkinvesteringar inga
planer på att uppföra någon cykel- eller skatepark inom
stadsdelsområdet. Det är idrottsnämnden som, inom mark som är
planlagd som idrottsmark, ansvarar för planering av större idrotts-,
frilufts- och motionsanläggningar. Idrottsförvaltningen har låtit
meddela att det för närvarande inte finns några planer på att
investera i ytterligare skateparker.
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Förvaltningen vill även passa på att påminna om den pojkdominans
som råder på planlagda spontanidrottsytor utomhus och då särskilt
på skateanläggningar. Enligt Stockholms stad idrottspolitiska
program för 2018-2022, ska stadens övergripande arbete syfta till
att få fysiskt inaktiva i alla åldrar att börja idrotta/motionera. För att
lägga grunden för en fysiskt aktiv livsstil inriktar sig programmet på
inaktiva i alla åldrar och särskilt på:
 Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor.
 Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund.
 Personer med funktionsnedsättning från 7 år.
 Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk
bakgrund.
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Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av
lekparker, parklekar, parker och naturområden inkl. naturreservat
inom stadsdelsområdet. Det finns för närvarande ett antal mindre
skateramper för nybörjare, främst inom stadsdelsområdets parklekar
samt en anläggning för parkour inom Nälstastråket.
https://motionera.stockholm/hitta-skatepark-och-parkour/
Vidare önskar förvaltningen tydliggöra att den tidigare
anläggningen med pumptrack och skateramper som under 2018
iordningsställdes inom Gulsippans parklek, var avsedd för
nybörjare. Ganska snart efter installationen inkom emellertid
klagomål på bullerstörningar från anläggningen. Förvaltningen lät
genomföra en bullerutredning som visade att bullerstörningarna
överskred gällande riktvärden för buller i bostadsmiljö och den enda
möjligheten att eliminera ljudstörningarna på ett godtagbart sätt var
att flytta hela anläggningen. Anläggningen är nu nedmonterad och
förvaltningen utreder i samarbete med idrottsförvaltningen
möjligheten till omplacering inom stadsdelsområdet alternativt
annan lämplig placering inom staden.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Bilaga: Medborgarförslag, dnr HV 2020/237.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Strategi-och internservice
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör
Pirjo Dahlgren-Jespersson, Avdelningschef

Datum
2020-06-03
2020-06-02

