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Medborgarförslag om Boulebanor

Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslagen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Under april 2022 inkom två medborgarförslag till Kungsholmens
stadsdelsnämnd om att anlägga nya boulebanor i Luxparken.
Förslagsställarna vill att de ska ersätta de två boulebanor som
försvinner i Primusparken i och med ett kommande
exploateringsprojekt.
Förvaltningen arbetar för att stadsdelsområdets parker och
grönområden ska möjliggöra en mångfald av fritidsaktiviteter. Det
finns begränsningar vad det gäller tillgänglig parkmark inom
stadsdelsområdet vilket innebär att förvaltningen behöver se till
stadsdelen i stort för fördelning av olika typer av aktivitetsytor.
Förvaltningen arbetare även för att bibehålla öppna ytor som ej är
avsedda för särskilda ändamål i parkerna då de har potential för en
mångfald av rekreativa värden.
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Förvaltningen har och kommer tillsammans med
Exploateringskontoret omfördela vissa av aktivitetsytorna inom
östra och västra Primusparken till andra delar av lilla Essingen eller
Kungsholmen. Samtidigt bedömer förvaltningen att besökstrycket
kommer att öka på övriga tillgängliga parker under byggtiden i
primusområdet. Med bakgrund i ovanstående ser förvaltningen inte
att det är möjligt att ta i anspråk än mer mark i Luxparken för två
nya boulebanor. Däremot kommer förvaltningen att generellt se
över hur möjligheten till boulespel kan förbättras i kommande
förnyelseprojekt i området.
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Bakgrund
17 april respektive 19 april inkom två medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om att anlägga nya boulebanor i
Luxparken på lilla Essingen. Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt
sammanträde den 9 juni 2022 att överlämna förslagen till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
I de två förslagen påpekas att två boulebanor kommer att försvinna
från Primusparken östra i och med ett kommande
exploateringsprojekt i primusområdet. Därför föreslår de båda
förslagsställarna att två nya boulebanor istället anläggs i Luxparken
på lilla Essingen som ersättning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden De
två medborgarförslagen är likartade och de har därför beretts
tillsammans. Ärendet är behandlat i förvaltningsgruppen, i rådet för
funktionshinderfrågor samt i pensionärsrådet. Synpunkter framgår
av protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar utifrån målet att parker och grönområden ska
möjliggöra en mångfald av fritidsaktiviteter. På stadsdelens
parkmark ska det finnas plats för lek, spontanidrott och avkoppling.
Eftersom parkytan i relation till befolkningsantalet är relativt
begränsad i innerstaden, behöver förvaltningen se till stadsdelen och
norra innerstaden som en helhet för att kunna tillgodose många
olika behov och intressen på tillgänglig mark. Det innebär att olika
typer av rekreationsytor ska spridas jämnt över stadsdelen och att
det inte alltid finns förutsättningar för all typ av rekreation i alla
områden. Förvaltningen arbetar även för en stärkt områdesplanering
i samarbete med andra förvaltningar för att kunna nyttja alla former
av tillgängliga ytor, såsom idrottsmark, exploateringsmark,
fastighetsmark eller gata. Förvaltningen ser att vissa typer av
rekreationsytor skulle kunna inrymmas i vad som enligt detaljplan
exempelvis är gatumark eller idrottsmark.

Medborgarförslag om Boulebanor på Lilla
Essingen

Under 2022 kommer Exploateringskontoret att starta nybyggnation
i primusområdet på lilla Essingen. Det innebär att östra och västra
Primusparken kommer att göras otillgänglig succesivt över året.
Inom primusområdet finns flera parkfunktioner som
stadsdelsförvaltningen och Exploateringskontoret kommer flytta till
andra platser inom stadsdelen under byggtiden.
Stadsdelsförvaltningen har genomfört en förflyttning av
stadsodlingen i Primusparken till Luxparken. Basketkorgar och
skateutrustning kommer att tas omhand av förvaltningen under
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byggtiden och eventuellt placeras ut på ny plats inom
stadsdelsområdet. En hundrastgård kommer att ersättas utanför
byggarbetsplatsen av Exploateringskontoret. I och med att
förvaltningen tidigare mottagit flera medborgarförslag angående
önskemål om utegym på lilla Essingen kommer ett tillfälligt utegym
även att anläggas i Luxparken under året.
Förvaltningen värnar även om öppna gräsytor som ej är avsedda för
en särskild aktivitet. Dessa bedöms vara betydelsefulla för såväl
avkoppling, lek och andra aktiviteter och kan användas av många
olika personer. Förvaltningen bedömer dessutom att besökstrycket
kommer att öka i de parker på lilla Essingen som fortsatt är öppna
för allmänheten.
Med grund i ovanstående ser förvaltningen att det inte är lämpligt
att med kommande situation på lilla Essingen ta i anspråk mark i
Luxparken för nya boulebanor. Luxparken kommer att under
exploateringen av primusområdet vara den enda större parken på
lilla Essingen med fria plana gräsytor. Förväntat besökstryck i
parken leder till ett ökat behov att hålla så många delar av parken
som möjligt flexibla. Detta för att parken ska vara välkommande för
alla. Däremot kommer förvaltningen titta på hur möjligheten till
boulespel generellt på lilla Essingen kan förbättras i de
förnyelseprojekt som förvaltningen arbetar med framöver. Det är
också nära till en av Kungsholmens mest populära boulebana i
Mariebergsparken.
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