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Medborgarförslag om anläggande av boulebana i
Tessinparken

Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens som svar på
medborgarförslaget.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i april
2022 om att en boulebana anläggs i Tessinparken. Vid sitt
sammanträde den 31 maj beslutade nämnden att ta upp
medborgarförslaget till beredning.
Förvaltningen arbetar efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om
att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla.
Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling.
Förvaltningen ser att behovet av en helhetssyn på funktionerna i
norra innerstadens parker ökar i takt med att staden byggs tätare.
Alla funktioner kan inte finnas inom parkerna inom ett
stadsdelsområde, men ett stort utbud kan finnas i norra innerstaden i
sin helhet.
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Även om förvaltningen instämmer med förslagsställaren i att en
boulebana säkert skulle locka spelare till sig så är boule ett spel som
går utmärkt att spela på de grusytor som redan finns på gångvägar
samt på den öppna platsen i parkens södra del nära Valhallavägen,
utan att en särskild bana anläggs. Den större öppna grusytan i
parken används dessutom för uppställningsplats för Bondens
marknad vid vissa tillfällen vilket gör den olämplig för en anlagd
bana. Förvaltningen anser därför inte att en boulebana ska anläggas
i parken,
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i april
2022 om att anlägga en boulebana i Tessinparken. Vid sitt
sammanträde den 31 maj beslutade nämnden att ta upp
medborgarförslaget till beredning.
Ärendet
Förslagsställaren önskar att stadsdelsförvaltningen anlägger en
boulebana i Tessinparken. Förslagsställaren menar att den sannolikt
skulle uppskattas av många och kunna utgöra ännu en plats för
gemensam aktivitet i parken.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om
att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla.
Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling. Då
Stockholm är en stad som ständigt växer och utvecklas så är trycket
högt på de offentliga ytorna och önskemålen om vad man vill göra i
parkerna många. Förvaltningen ser att behovet av en helhetssyn på
funktionerna i norra innerstadens parker ökar i takt med att staden
byggs tätare. Alla funktioner kan inte finnas inom parkerna inom ett
stadsdelsområde, men ett stort utbud kan finnas i norra innerstaden i
sin helhet.

Även om förvaltningen instämmer med förslagsställaren i att en
boulebana säkert skulle locka spelare till sig så är boule ett spel som
går utmärkt att spela på de grusytor som redan finns på gångvägar
samt på den öppna platsen i parkens södra del nära Valhallavägen,
utan att en särskild bana anläggs. Den större öppna grusytan i
parken används dessutom för uppställningsplats för Bondens
marknad vid vissa tillfällen vilket gör den olämplig för en anlagd
bana. Förvaltningen anser därför inte att en boulebana ska anläggas
i parken, Som exempel har förvaltningen i år och även tidigare år
beviljat en bouleförening att anordna mästerskap på grusytorna i
Humlegårdens allé i augusti månad. Tävlingen sker enligt Svenska
Bouleförbundets regelverk. Vill man dock spela boule på en anlagd
bana så finns en sådan i Gustav Adolfsparken vid bollplanen som
ligger intill Gustav Adolfs kyrka. Banan är anlagd enligt Svenska
Bouleförbundets föreskrifter.
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