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Medborgarförslag om padelbana vid
Nälstastråket.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2021/622 samt dnr HV
2021/984.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslagen.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
medborgarförslagen till idrottsförvaltningen för vidare
hantering.

Sammanfattning
I två inlämnade medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska anlägga padelbana på Nälstastråket.
Förvaltningen ser positivt på att främja en aktiv fritid. För
närvarande pågår ett planeringsarbete inom staden med att ta fram
ett detaljplaneförslag för uppförande av bland annat bostäder inom
Nälstastråket. Det planeras även för en fjärrvärmeledning med
planerat ledningsstråk inom Nälstastråket intill befintligt utegym
samt tennisbana. Det är därav inte möjligt att planera för ytterligare
en motionsanläggning inom Nälstastråket innan dessa två
stadsutvecklingsprojekt har framskridit ytterligare. Staden kommer
se över möjligheten att uppföra ytterligare ytor för motion och
spontanidrott som exempelvis en padelbana under pågående
stadsutvecklingsprojekt.
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Förvaltningen har med anledning av medborgarförslagen haft dialog
med idrottsförvaltningen som är ansvarig för stadens långsiktiga
planering av större idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar.
Idrottsnämnden har också i uppdrag att samverka med privata
aktörer och har tecknat arrendeavtal med en privat aktör för
uppförande av ytterligare padelbanor på stadens mark i Bromma
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Sammanfattning av medborgarförslagen
I två inlämnade medborgarförslag framförs önskemål om att
förvaltningen ska anlägga padelbana på Nälstastråket.
I medborgarförslag med dnr HV 2021/622 föreslås att
stadsdelsförvaltningen bygger en avgiftsfri padelbana på
Nälstastråket, förslagsvis vid befintligt utegym. Skribenten lyfter
fram att anläggningen av en bana för padel skulle innebära en
förstärkning för friluftslivet inom Nälstastråket som redan idag har
fina möjligheter till sport och friluftsliv. En kommunalt finansierad
padelbana vore också positivt, då nästan alla padelbanor är privata
och dyra att använda. En avgiftsfri bana skulle därför möjliggöra för
fler att spela padel.
I medborgarförslag med dnr HV 2021/984 framför ordförande för
tennisklubben TK Ararat, att det vore fördelaktigt att bygga ny
padelbana bredvid den befintliga tennisbanan på Nälstastråket intill
Nälstaskolan. En padelbana skulle kunna utnyttjas av invånarna i
Västerort och bli ett mycket populärt inslag i miljön.
Förslagsställaren hänvisar till att staden tidigare har investerat i ett
utegym samt Nälsta utomhusbad som också ligger i närheten.
Skribenten anser att tennisklubben Ararat har ett mycket bra
bokningssystem som även skulle kunna användas för en padelbana,
på så sätt behöver staden inte driva verksamheten utan
tennisklubben Ararat kan ta ansvar för allt löpande. Staden behöver
enbart investera i själva byggandet av en padelbana. Området är
fantastiskt och skribenten menar att detta skulle uppskattas av
många av stadens invånare.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för verksamhetsstöd
och stadsmiljö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på att främja en aktiv fritid. För
närvarande pågår ett planeringsarbete inom staden med att ta fram
ett detaljplaneförslag för uppförande av bland annat bostäder inom
Nälstastråket. Det planeras även för en fjärrvärmeledning med
planerat ledningsstråk inom Nälstastråket intill befintligt utegym
samt tennisbana. Det är därav inte möjligt att planera för ytterligare
en motionsanläggning inom Nälstastråket innan dessa två
stadsutvecklingsprojekt har framskridit ytterligare. Staden kommer
se över möjligheten att uppföra ytterligare ytor för motion och
spontanidrott som exempelvis en padelbana under pågående
stadsutvecklingsprojekt.
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Padelbanor tillhör en typ av idrottsanläggningar som inte anläggs av
förvaltningen. Förvaltningen har med anledning av
medborgarförslagen därför haft dialog med idrottsförvaltningen som
är ansvarig för stadens långsiktiga planering av större idrotts-,
frilufts- och motionsanläggningar. Idrottsnämnden har också i
uppdrag att samverka med privata aktörer och har tecknat
arrendeavtal med en privat aktör för uppförande av ytterligare
padelbanor på stadens mark i Bromma.
Förvaltningen samverkar kontinuerligt med idrottsförvaltningen
med syfte att tillgodose invånarnas behov av ett varierat utbud av
idrottsanläggningar inom stadsdelsområdet.
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