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Medborgarförslag om aktivitetspark i Lövsta.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/455.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska anlägga en aktivitetspark, en mötesplats för alla.
Förslagsställaren menar att det saknas aktiviteter som är öppna
”dygnet runt”, och att det behöver finnas något att göra även när
andra aktiviteter har stängt. Det behövs en plats där framför allt
ungdomar kan umgås, där tryggheten av belysning, tak och närheten
till nattvandrare finns.
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Förvaltningen har av flera skäl ingen möjlighet att anlägga en
aktivitetspark av den omfattningen som efterlyses i
medborgarförslaget. Föreslagen aktivitetspark skulle innebära
kostnader som inte ryms inom stadsdelsnämndens treårsbudget för
parkinvesteringar. Den främsta anledningen är emellertid att det är
svårt att hitta lämplig parkmark där en aktivitetspark med föreslaget
innehåll inte utsätter boendemiljöer för ljudstörningar. Varje parkoch naturområde måste gestaltas utifrån platsens förutsättningar och
på ett sätt som inte är i konflikt med annan närliggande verksamhet
eller bostadsområde. Förvaltningen har med anledning av
ovanstående inte heller några planer på att uppföra någon cykeleller skatepark inom stadsdelsområdet. Det finns för närvarande ett
antal skateramper främst inom stadsdelsområdets parklekar samt en
anläggning för parkour inom Nälstastråket. Inom Stockholms stad
är det idrottsnämnden som har det övergripande ansvaret för den
långsiktiga investeringsplaneringen av stadens 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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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom administrativa avdelningen.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska anlägga en aktivitetspark, en mötesplats för alla.
Förslagsställaren menar att det saknas aktiviteter som är öppna
”dygnet runt”, och att det behöver finnas något att göra även när
andra aktiviteter har stängt. Det behövs en plats där framför allt
ungdomar kan umgås, där tryggheten av belysning, tak och närheten
till nattvandrare finns. Aktivitetsparken kan förslagsvis utformas
med:
 skatepark i betong för skate, kickbike, BMX (bicycle
motorcross), etc,
 parkour,
 lekplatsutrustning,
 utrustning för funktionsvariationer,
 uppställningsplats för foodtruck,
 sittmiljöer av olika slag för picknick, grillning,
 ytor för konstutövare, dans, målning etc,
 gräsytor med målburar
Som förslag till placering av en aktivitetspark anges några områden
i Lövsta och Riddersvik.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för inkomna synpunkter och kan
informera om att det kontinuerligt sker en organiserad samverkan
mellan stadsdelsförvaltningen och stadens fackförvaltningar och
bolag i frågor som gäller markanvändning och stadsutveckling med
stadens översiktsplan som utgångspunkt. Samverkan sker tidigt i
planeringsprocessen av nya stadsbyggnadsprojekt bland annat med
syfte att invånarnas behov av park- och naturområden samt ytor för
motion, spontanidrott, lek och rekreation ska tillgodoses när nya
bostäder färdigställs.
Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av
lekparker, parklekar, park- och naturområden inkl. naturreservat
inom stadsdelsområdet. De många anspråken på stadsdelsområdets
grönområden innebär emellertid svåra avvägningar mellan olika
intressen. I takt med att stadsdelsområdet förtätas och fler bostäder
uppförs, minskar befintliga grönområden i volym samtidigt som det
måste rymmas fler funktioner för sociala möten, fysisk aktivitet och
klimatanpassningsåtgärder.
Förvaltningen har av flera skäl ingen möjlighet att anlägga en
aktivitetspark av den omfattningen som efterlyses i
medborgarförslaget. Föreslagen aktivitetspark skulle innebära
kostnader som inte ryms inom stadsdelsnämndens treårsbudget för
parkinvesteringar. Den främsta anledningen är emellertid att det är
svårt att hitta lämplig parkmark där en aktivitetspark med föreslaget
innehåll inte utsätter boendemiljöer för ljudstörningar eller är i
målkonflikt med annan verksamhet. Inom föreslagna områden i
Lövsta pågår en planprocess för uppförande av ett kraftvärmeverk
och en ny återvinningscentral, det planeras också för ett
naturreservat i Kyrkhamn och dess utbredning är ännu inte klarlagd.
I föreslaget område i Riddersvik planeras för cirka 700 nya
bostäder.
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Vid planering och utveckling av stadsdelsområdets park- och
naturområden arbetar förvaltningen enligt stadens mål för att kunna
möta ett ökat besökstryck samt tillgodose behovet av
multifunktionella ytor. Vid Maltesholmsbadet finns ett nytt
utomhusgym. Det pågår också anläggning av ett utomhusgym vid
Gulsippans parklek samt projektering av lekplatser där redskap för
funktionsvariationer inkluderas. Vid upprustning av parkmiljöer
skapas upplysta, genomsiktliga och variationsrika sittmiljöer som är
tillgängliga för alla. Syftet är att öka den upplevda tryggheten i
park- och naturområden. Förvaltningen har emellertid under senare
år undvikit att skapa nya grillplatser och i vissa fall monterat ned
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grillplatser eftersom det lockar bosättningar. Vid Strandliden utmed
Mälaren har upprustning påbörjats med utökad belysning och
översyn av sittmiljöer. Inom stadsdelsområdet finns sedan länge
flera gräsmattor som är utrustade med målburar för spontanfotboll.
Varje park- och naturområde måste gestaltas utifrån platsens
förutsättningar och på ett sätt som inte är i konflikt med annan
närliggande verksamhet eller bostadsområde. Den som vill starta en
verksamhet med foodtruck får ansöka om tillstånd hos
polismyndigheten, trafikkontoret och miljöförvaltningen, det är
ingen verksamhet som stadsdelsnämnden ansvarar för. När det
gäller önskemålet om att få utöva olika konstarter i stadsmiljön så
kan förvaltningen informera om att det pågår ett projekt där
kulturnämnden samverkar med berörda förvaltningar och bolag.
Syftet är att utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar
samt en förenklad tillståndshantering.
Förvaltningen har med anledning av ovanstående inte heller några
planer på att uppföra någon cykel- eller skatepark inom
stadsdelsområdet. Det finns för närvarande ett antal skateramper
främst inom stadsdelsområdets parklekar samt en anläggning för
parkour inom Nälstastråket. https://motionera.stockholm/hittaskatepark-och-parkour/
Inom Stockholms stad är det idrottsnämnden som har det
övergripande ansvaret för den långsiktiga investeringsplaneringen
av stadens idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar.
Idrottsförvaltningen har låtit meddela att det för närvarande inte
finns några planer på att investera i ytterligare skateparker.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Bilaga: Medborgarförslag, dnr HV 2020/455.
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