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Utegym i Vitabergsparken
Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar önskemål till
exploateringsnämnden att utreda möjligheterna att anlägga
ett utegym i Tengdahlsparken, eller i närområdet, i samband
med kommande grönkompensationsåtgärder från bygget av
kvarteret Persikan.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga ett utegym i Vitabergsparken.
I tidigare svar på medborgarförslag har nämnden beslutat att
möjligheten att anlägga ett utegym i området kring kvarteret
Persikan kan utredas. Förvaltningen föreslår därför att nämnden
överlämnar önskemål till exploateringsnämnden att utreda
möjligheterna att anlägga ett utegym i Tengdahlsparken, eller i
närområdet, i samband med kommande grönkompensationsåtgärder
från bygget av kvarteret Persikan.
Om lämplig plats inte kan hittas i parkerna kring kvarteret Persikan,
kan förvaltningen i ett senare skede utreda om lämplig plats kan
finnas i Vitabergsparken. Om detta blir fallet måste en prioritering i
förhållande till andra angelägna investerings- och
upprustningsprojekt i stadsdelsområdets parker göras.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsmiljö
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
anlägga ett utegym i Vitabergsparken. Stadsdelsnämnden beslutade
vid nämndsammanträdet den 23 maj 2019 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 16 september och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 september.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs ett önskemål om ett utegym i
Vitabergsparken. Förslagsställaren skriver att de flesta som bor i
nordöstra delarna av Södermalm idag tar sig ner till utegymmet i
Eriksdal. Förslagsställaren anser att ett nytt utegym i
Vitabergsparken skulle leda till mer rörelse där under hela dagen.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtanden samt i arbetet med
Södermalms nya parkplan kunnat konstatera att fördelningen av
stadsdelens fem befintliga utegym innebär att de östligaste delarna
av Södermalm har en jämförelsevis sämre tillgång till utegym än
övriga delar av Södermalm.
I samband med den kommande utbyggnaden av kvarteret Persikan
pågår en heltäckande inventering och översyn av alla gröna ytor för
rekreation och parkaktiviteter som finns i kvarterets omland, främst
Tengdahlsparken, Mandelparken och Åsöberget. Inventeringen,
kommer att ligga till grund för förbättringar och upprustningar.
Ansvaret att utveckla parkytorna kring kvarteret Persikan ligger hos
exploateringsnämnden.
I tidigare svar på medborgarförslag, dnr. 674-2018-1.2.4. och 12332018-1.2.4., har nämnden beslutat att möjligheten att anlägga ett
utegym i området kring kvarteret Persikan kan utredas.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden överlämnar önskemål till
exploateringsnämnden att utreda möjligheterna att anlägga ett
utegym i Tengdahlsparken, eller i närområdet, i samband med
kommande grönkompensationsåtgärder från bygget av kvarteret
Persikan.
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Om lämplig plats inte kan hittas i parkerna kring kvarteret Persikan,
kan förvaltningen i ett senare skede utreda om lämplig plats kan
finnas i Vitabergsparken. Om detta blir fallet måste en prioritering i
förhållande till andra angelägna investerings- och
upprustningsprojekt i stadsdelsområdets parker göras.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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