B
Stockholms
V stad

Södermalms
stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab

Handläggare
Kenneth Kempendahl
Telefon: 08-508 12 205

Tjänsteutlåtande
Dnr 250-2016-1.2.4.
Sida 1 (3)
2016-07-18

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2016-08-25

Svar på medborgarförslag om att anlägga ett
utomhusgym i Franzåns park
Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Margareta Östrand
Stadsdelsdirektör
Sammanfattning

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag med önskemål
om att ett utomhusgym ska anläggas i Franzens park. I
medborgarförslaget framhålls fördelen med att ett utomhusgym
skulle medföra en tryggare park då fler vuxna skulle träna på
gymmet.
Förvaltningen instämmer i förslagsställarens synpunkter om att fler
aktiviteter i parken medför ett större antal parkbesökare, vilket då
skulle bidra till en ökad trygghet.
Franzens park är idag en park med många aktiviteter. Den del av
parken som förslagsställaren föreslår att ett utomhusgym kan
byggas på är den del av parken som är mest hårdgjord.
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Förvaltningen anser att platsen inte är lämplig att ta i anspråk för ejt
utomhusgym. Grönytan behövs som vistelseyta i den i övrigt
hårdgjorda delen av parken.
Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att avslå
medborgarförslaget.
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Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag med önskemål
om att ett utomhusgym ska anläggas i Franzens park.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 att
ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag med önskemål
om att ett utomhusgym ska anläggas i Franzens park.

Förslagsställaren önskar att det anläggs ett utomhusgym i Franzens
park bakom den befintliga bollplanen i parken. I
medborgarförslaget framhålls fördelen med att ett utomhusgym
skulle medföra en tryggare park då fler vuxna skulle träna på
gymmet. Förslagsställaren påtalar även att det passerar många
motionärer i området och att dessa motionärer saknar ett
utomhusgym.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 16 augusti, i pensionärsrådet den 15 augusti och i rådet för
funktionshindersfrågor den 16 augusti.
Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen instämmer i förslagsställarens synpunkter om att fler
aktiviteter i parken medför ett större antal parkbesökare, vilket då
skulle bidra till en ökad trygghet.
Franzens park är idag en park med många aktiviteter. Dels den nya
populära lekparken som har byggts på temat ett båtvarv för barn.
Parken har även en större bollplan och en skateanläggning. Parken
har även en mångfald av blommande planteringar. Besökstrycket i
parken överträffar många av våra lekplatser i stadsdelen.
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Bild I Föreslagen plats för utomhusgym.
Den del av parken som förslagsställaren föreslår att ett utomhusgym
kan byggas på är den del av parken som är mest hårdgjord.
Förslaget är att för ett utomhusgym ta i anspråk den lilla gröna
remsa som löper fram till lekparken. Bild I
Förvaltningen anser att platsen inte är lämplig att ta i anspråk för ett
utomhusgym. Grönytan behövs som vistelseyta i den i övrigt
hårdgjorda delen av parken. Ett utomhusgym på platsen skulle
medverka till att och denna del av parken förstärks ytterligare som
hårdgjord.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför stadsdelsnämnden att avslå
medborgarförslaget.
Bilaga

Medborgarförslaget
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Medborgarförslag (Utegym i Anders Franzens park)

Hej

Jag och många fler önskar att det ska byggas ett utegym I Anders Fronzens park i Hammarby sjöslad. Det finns ell perfekt utrymme
bakom Sk11tepark/Bollplan.

Parken används av många barn/ungdomar Idag och tyvlirr sA har det varit en hel del skadegörelse pA kvällar och elt utegym skulle skapa
en tryggare park då fler vuxna skulle gå dit och lr!lna. Sedan så passerar massor av motlonHrer denna park niir dom springer ochjnsl I
detta område sil finns det inga gym.
Det närmaste gymmet finns i Hammarby backen och slcateglskt sA skulle ett gym i den delen av södermalm vara perfekt.
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