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Medborgarförslag om beachvolleybollplaner i
Vasaparken
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Medborgarförslaget handlar om att anlägga fyra stycken
beachvolleybollplaner intill Vasaparkens fotbollsplan.
Medborgarförslaget pekar på behovet hos en sport som har få ytor
idag och är väl underbyggt med goda motiveringar till varför det
behövs samt visar tydligt i karta vart man tänker sig en placering.
Beachvolleybollplaner skulle innebära att parkens grönyta minskar
och att användningen av ytan inte blir flexibel som idag samt att
övriga gräsytor skulle få ett ökat slitage. Förvaltningen har att väga
olika intressen och skapa en fungerande helhet. I det här fallet
förordar förvaltningen att behålla den öppna gräsytan då den
används för bland annat spontana lekar, träning och picknick.
Möjligheter till idrott och aktivitet skapar en vilja att besöka
Vasaparken året om där besökstrycket redan idag är på gränsen till
vad parkens nuvarande utformning tolererar för att förbli attraktiv.
Förvaltningen menar att det är viktigt att uppmuntra till hälsa och
rörelse där beachvolley kan vara en del och tar med sig förslaget för
kommande stadsutvecklings- och investeringsprojekt där
beachvolley kan bli ett välkommet inslag.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att bygga beachvolleybollplaner i
Vasaparken inkom 7 juni 2021 till Norrmalms stadsdelsnämnd.
Stadsdelsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 26 augusti
2021 att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att fyra stycken beachvolleybollplaner
byggs intill Vasaparkens fotbollsplan där förslagsställaren har
bifogat en karta som visar hur spelplanerna bör placeras. Enligt
förslagsställaren används ytan i låg grad och har både ett perfekt
läge och form för ändamålet.
Medborgarförslaget beskriver även fördelarna med beachvolleyboll
samt belyser att det råder brist på beachvolleybollplaner i centrala
Stockholm där endast Rålambshovsparken har två planer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Vasaparken är Norrmalms mest besökta park. Den ska tillfredsställa
invånarnas behov av såväl spontanidrott och lek som vila och
rekreation. Förvaltningen tar emot många förfrågningar och
önskemål om fler funktioner och aktivitetsytor i Vasaparken.
Under åren 2005-2007 rustades Vasaparken upp och en målsättning
var att bibehålla karaktären med ytor både för aktiviteter och för
stillhet. År 2007 fick Vasaparken Sveriges Arkitekters Sienapris
och hyllades för att vara en väldisponerad helhet som lyckats bli
såväl en arena för sport, lek och fritid som en tidlös promenadplats
och stillsam oas i stenstaden. Ett nytt tillägg av aktiviteter i parkens
nordvästra hörn är yogapaviljongen som invigdes i maj 2021 utifrån
ett medborgarförslag. Förvaltningen har också uppmuntrat till
upprustningen av minigolfbanorna, vilka färdigställdes till
sommarsäsongen 2021.
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Norrmalm har minst andel parkmark per invånare och parkerna är
mycket välanvända. Framförallt plana, öppna gräsmattor har
stadsdelen mycket litet av då huvudparten av parkerna är så kallade
bergsparker med kuperad terräng och slingrande parkstråk. Den
historiska förklaringen är att man vid tiden för anläggande förlade
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parkerna där det var svårt att bygga samt fyllde upp marken med
schaktmassor från omkringliggande husbyggen.
Förvaltningen välkomnar att medborgare lämnar förslag på
förbättringar och engagerar sig i hur vi kan skapa miljöer som är
attraktiva och välfungerande i de välbesökta parkerna. Medborgarförslaget pekar på behovet hos en sport som har få ytor idag och är
väl underbyggt med goda motiveringar till varför det behövs samt
visar tydligt i karta vart man tänker sig en placering.
Beachvolleybollplaner skulle innebära att parkens grönyta minskar
och att användningen av ytan inte blir flexibel som idag samt att
övriga gräsytor skulle få ett ökat slitage. Förvaltningen har att väga
olika intressen och skapa en fungerande helhet. I det här fallet
förordar förvaltningen att behålla den öppna gräsytan då den
används för bland annat spontana lekar, träning och picknick.
Möjligheter till idrott och aktivitet skapar en vilja att besöka
Vasaparken året om där besökstrycket redan idag är på gränsen till
vad parkens nuvarande utformning tolererar för att förbli attraktiv.
Den aktuella gräsytan är avstängd under vissa tider på året när den
är särskilt känslig för slitage. Samtidigt är detta i parkens lågpunkt
som vid skyfall löper stor risk för att översvämmas.
Förvaltningen menar att det är viktigt att uppmuntra till hälsa och
rörelse där beachvolley kan vara en del och tar med sig förslaget för
kommande stadsutvecklings- och investeringsprojekt där
beachvolley kan bli ett välkommet inslag.
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