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Utvidgning av Sätradalsparkens utegym
-

Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Den 9:e maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att utöka Sätradalsparkens utegym (Dnr
SKHLM 2019/734).
Under nämndsammanträdet den 27:e februari 2020 behandlades
förvaltningens svar på medborgarförslaget. Stadsdelsnämnden
godkände då delvis förvaltningens förslag till beslut.
Nämnden gav förvaltningen följande uppdrag:
 Att se över möjligheten till att tillgängliggöra
träningsredskap för fler med till exempel viktalternativ, för
äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer
med olika träningsvana och träningsbakgrund.
 Att tydliga skyltar med bilder finns på hur träningsredskapen
ska användas.
De tränings-och aktivitetsfunktioner som finns på den nya
aktivitetsytan möjliggör för personer i alla åldrar, olika
funktionsvariation samt träningsvana att aktivera sin kropp efter
sina specifika förutsättningar. Vid de nya träningsredskapen finns
även skyltning med bilder som visar på hur träningsredskapen kan
användas
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Stab

Förvaltningen menar att nämndens krav på åtgärder har uppfyllts i
den nya aktivitetsytan.
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Bakgrund
Den 9:e maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens
stadsdelsnämnd om att utöka Sätradalsparkens utegym (Dnr
SKHLM 2019/734).
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Under nämndsammanträdet den 27:e februari 2020 behandlades
förvaltningens svar på medborgarförslaget. Stadsdelsnämnden
godkände då delvis förvaltningens förslag till beslut.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Medborgarservice, stadsmiljö
och öppen verksamhet.
Ärendet
I det första inkomna medborgarförslaget om att utöka
Sätradalsparkens utegym (Dnr SKHLM 2019/734) menade
förslagsställaren att rörelse är viktig för både barn och vuxnas hälsa.
Förslagsställaren anser att det befintliga rosa utegymet i
Sätradalsparken utnyttjas väl men är för litet för att flera ska kunna
träna där samtidigt. Förslagsställaren föreslog därför att det rosa
utegymet expanderas till något större i samband med att parken
rustas upp.
Under nämndsammanträdet den 27:e februari 2020 tog nämnden
beslut om att delvis godkänna förvaltningens beslut. Nämnden
ansåg att förvaltningen hade kunnat utveckla sitt förslag till beslut
och menade att hälsofrämjande åtgärder som är tillgängliga för alla
är av stor vikt för ett socialt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart
Skärholmen – där varken kön, ålder, könsidentitet, bostadsort,
hushållsekonomi eller funktionsförmåga ska var ett hinder. Utegym
skapar möjligheten för nya möten för människor. För att utegymmet
ska vara tillgängligt för alla så önskade nämnden att förvaltningen
ser till följande:
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Att se över möjligheten till att tillgängliggöra
träningsredskap för fler med till exempel viktalternativ, för
äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer
med olika träningsvana och träningsbakgrund.
Att tydliga skyltar med bilder finns på hur träningsredskapen
ska användas.

Jämställdhet
Idag utnyttjar pojkar/män och flickor/kvinnor offentliga rekreativa
platser i olika utsträckning. Särskilt ojämlikt är nyttjandet av
planlagda utomhusytor för spontanidrott där pojkar inom
åldersgruppen 7-19 år står för ungefär 80 procent av alla besök.
Enligt Stockholms Idrottspolitiska program önskar flickor i
högstadieåldrarna att staden i första hand ska satsa på gym och i hög
grad även på äventyrsbad och simhallar. Pojkar i motsvarande
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åldrar föredrar i första hand fotbollsplaner men håller med flickorna
om att staden ska satsa på gym, simhallar och äventyrsbad samt
även parkouranläggningar. Gymnasieflickor tycker också att det i
första hand ska satsas på gym men även motionsspår/skidspår,
utegym och strandbad. Pojkar i gymnasiet vill i första hand att
staden ska satsa på fotbollsplaner och därefter gym, utegym,
äventyrsbad och simhall. Vuxna män och kvinnor är överens om att
staden i första hand ska satsa på motionsspår/skidspår. Som
nummer två på kvinnornas lista kommer simhallar följt av parker
och utegym. Männen önskar utöver motionsspår/skidspår att staden
ska satsa på utegym, fotbollsplaner och simhallar.
Synpunkter och förslag
På ytan där det tidigare legat en grusplan har en aktivitets- och
mötesplats, med utegym, en bana för klättring, parkour och
sittmöbler anlagts. Till aktivitetsplatsen har också en multisportyta
med mål, bollplank samt basketkorg tillkommit. Det kommer också
att kunna gå att spola multisportytan till en skridskobana under
vintertid. Den nya delen av Sätradalsparken med aktivitetsytan
öppnade för allmänheten den 20 augusti 2020.
Den nya aktivitetsytan i Sätradalsparken har planerats och gestaltats
med syfte att skapa en tillgänglig och flexibel mötesplats som
lockar flera olika målgrupper att vilja vistas och träna i parken.
Förvaltningen menar att nämndens krav på åtgärder har uppfyllts i
den nya aktivitetsytan. Förutom parkour – och klätteranläggningen
står samtliga träningsredskap på konstgräs som är ett tillgängligt
underlag som underlättar åtkomligheten till dem, detta till skillnad
från grus eller korkunderlag.
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Den nya aktivitetsytan kompletterar det befintliga rosa utegymet
med ytterligare tillgängliga träningsredskap. De nya
träningsredskapen har beställts från en leverantör som kombinerar
träning och design i det offentliga rummet samt har som främsta
syfte att göra aktivitet lättåtkomligt för alla målgrupper.
Träningsredskapen som finns i parken har designelement som till
exempel olika grepptjocklekar, vikter och varierande höjder som
inte bara är till för en vältränad person. Träningsredskapen
möjliggör för personer i alla åldrar, olika funktionsvariation samt
träningsvana att aktivera sin kropp efter sina specifika
förutsättningar.
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Vid de nya träningsredskapen finns även skyltning med bilder som
visar på hur träningsredskapen kan användas. Skyltningen följer
Stockholm stads skyltprogram.
Jämställdhetsanalys
Parker och utemiljöers utformning spelar roll för möjligheterna att
skapa jämställda platser i staden. Det är viktigt att redan i
gestaltningsfasen arbeta med ett jämställdhetsperspektiv eftersom
det skapar förutsättningar för jämställdhet i genomförandet. Några
riktlinjer som kan följas vid gestaltning av om – och nybyggnation
av parker är att skapa flexibla platser med olika aktiviteter som
lockar flera olika besökare, parken ska ha god orienterbarhet med
tydliga entréer och vara tillräckligt stor för att möjliggöra för olika
grupper människor ta varierande plats i skilda ”rum” i parken.
Den nyrenoverade Sätradalsparken kommer ha goda förutsättningar
att bli en jämställd mötesplats. Den nya parken kommer att erbjuda
tillgängliga, multifunktionella, flexibla platser med ett varierat
innehåll av funktioner vilket möjliggör att det kan bli en park som
lockar flera olika målgrupper. Blandningen av funktioner väntas
inbjuda besökare i alla åldrar och funktionsvariation till parken
vilket förväntas leda till en tryggare upplevelse och en mer
tillgänglig plats för alla.
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