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§3
Medborgarförslag om anläggande av boulebana i
Tessinparken
ÖST 2022/383

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att uppdrar
stadsdelsförvaltningen att ta fram ett förslag till upprustning av
entrén till Tessinparken.
2. Östermalms stadsdelsnämnd anför text från yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
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.
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.
Yrkanden
Andréa Hedin m.fl (M), Christina Messick m.fl (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl (MP) och Louise Gellin m.fl. (C) yrkar att:
1. stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
upprustning av entrén till Tessinparken.
2. därutöver anföra:
Östermalms parker - våra gemensamma gröna vardagsrum – ska
vara välskötta, trygga och kännas välkomnande året runt.
Tessinparken är en fin och uppskattad park med parkens entré har
inte nått sin fulla potential. Mot bakgrund av detta ger vi

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2022
2022-08-25

förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag för att stärka
entrén mot Valhallavägen under 2023.
Entrén ska uppfattas som trygg och välkomnande med mycket
belysning, sittmöjligheter som smälter in i omgivningen och
växtlighet. Vi vill gärna se inslag i miljön som får människor att
stanna upp på platsen. Det kan vara exempelvis möjlighet till
boulespel eller någon annan typ av spel eller fysisk aktivitet, men
också marknader, inslag av vatten, eller något historiskt inslag.
Vi är glada över det medborgarförslag som inkom och som nu kan
resultera i en positiv utveckling av Tessinparken under kommande
år.
Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på yrkandet och fann att nämnden
beslutat i enligt med Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Messick
m.fl (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och Louise Gellin m.fl.
(C) yrkande.
Reservationer
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), Jaime Barrios m.fl. (V) och Göran
Ek m.fl (SD) reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/383-5 Svar på medborgarförslag om anläggande
av boulebana i Tessinparken
 ÖST 2022/383-6 Bilaga Medborgarförslag om anläggande
av boulebana i Tessinparken
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