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Padelbana Gamla Tyresövägen

Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-05-24 anmäldes ett
medborgarförslag om padelbana på Gamla Tyresövägen.
Förslagsställaren önskar att förvaltningen bygger om den grusade
fotbollsplanen vid Gamla Tyresövägen 411 till några padelbanor,
som skulle användas flitigt då padel är populärt och den befintliga
fotbollsplanen inte används så ofta. Stadsdelsförvaltningen anser att
den föreslagna platsen inte är lämplig då det skulle innebära ett
större ingrepp i naturmarken. Vidare anser förvaltningen att då
beläggningen består av konstgräs med sand som innebär risk för
spridning av mikroplaster, är en lämplig placering på en idrottsplats
där det finns anpassade brunnar m.m. Såväl investerings- som
driftskostnader för padelbanor är väldigt höga och förvaltningens
samlade bedömning är att stadsdelsnämnden behöver prioritera
underhåll och utveckling av befintliga anläggningstyper på allmän
plats. Det är enligt förvaltningen värdefullt att den befintliga
planens mångfunktionella funktion bevaras vilket innebär att den
kan användas för olika aktiviteter, inte bara för en viss typ av
bollspel.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-05-24 anmäldes ett
medborgarförslag om padelbana på Gamla Tyresövägen.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren önskar att stadsdelsförvaltningen bygger om den
grusade fotbollsplanen vid Gamla Tyresövägen 411 till några
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padelbanor. Enligt förslagsställaren skulle dessa säkert användas
flitigt då padel är populärt och den befintliga fotbollsplanen inte
används så ofta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2022-08-25.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att det finns ett ökat intresse
för nya sporter inom stadsdelsområdet och delar förslagsställarens
bild av att padel är en sport som ökat snabbt i popularitet. Det finns
redan flera privata anläggningar i staden, bland annat i närheten av
Flatenbadet och i anslutning till det nya handelsområdet i Sköndal.
En padelbana kräver en installationsyta på 21x11m vilket gör den
relativt svårplacerad på parkmark då den tar stor yta i anspråk.
Beläggningen består av konstgräs med sand och utsätts för stort
slitage med risk för spridning av mikroplaster till omkringliggande
ytor. Därför är en lämpligare placering på en idrottsplats där det
finns brunnar m.m. som kan förses med lämpliga åtgärder för att
förhindra spridning av farliga ämnen och partiklar. Den befintliga
planens storlek är cirka 38x21 meter och den är idag omgärdad av
naturmark. Att anlägga flera padelbanor på den föreslagna platsen
skulle därmed innebära ett större ingrepp i naturmarken.
Investeringskostnaden för en padelbana är större än till exempel för
en ny tennisplan eftersom det innebär tillägg som konstgräs och
glasväggar i härdat och laminerat glas. Den årliga driftkostnaden
blir betydligt högre eftersom det är konstgräs som behöver skötas
för att bibehålla goda spelförhållanden. Förvaltningens samlade
bedömning är att stadsdelsnämnden behöver prioritera underhåll
och utveckling av befintliga anläggningstyper på allmän plats som
exempelvis tennisplaner och fotbollsplaner, som vänder sig till en
större målgrupp. Det är enligt förvaltningen värdefullt att den
befintliga planens mångfunktionella funktion bevaras vilket innebär
att den kan användas för olika aktiviteter, inte bara för en viss typ
av bollspel.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Karin Bülow
Tf stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Medborgarförslag padelbana Gamla
Tyresövägen
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Bilagor
1. Medborgarförslaget
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