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Skateramp i Tanto
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
bygga en skateramp, förslagsvis i Tanto.
Behoven av åtgärder i parkerna är stora och inom de närmsta åren
anser förvaltningen att mer angelägna projekt behöver prioriteras.
Förvaltningen uppskattar förslaget och tar det med sig till sin
idebank, Förvaltningen kommer också att ha det i åtanke i samband
med stora parkinvesteringsprojekt. Tills vidare hänvisar
förvaltningen till skatepoolerna i Björns trädgård och stadens andra
skateparker med ramper och pooler.

Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
bygga en skateramp, förslagsvis i Tanto. Stadsdelsnämnden
beslutade vid nämndsammanträdet den 29 augusti 2019 att ge
förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1.

Södermalms stadsdelsförvaltnlng
Avdelningen för stadsmiljö
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och i pensionärsrådet den 2 december och i rådet för
funktionshindersfrågor den 3 december 2019.

Ärendet
I medborgarförslaget framför förslagsställaren i huvudsak följande:
Detfinns en nybyggd skateramp vid Telefonplan där det alltid
kryllar avfolk. Jag och mina kompisar skejtar på rullskridskor med
fyra hjul och vi vill vara enförebildför tjejer som inte känner att de
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vågar ge sig ut i de existerande killdominerade ramperna. Mitt
förslag är att en ramp lik den vid Telefonplan byggs, exempelvis i
närheten av streetskateytan i Tanto. Jag tror det skulle bli succel

Synpunkter och förslag
Förvaltningen uppskattar förslaget. Det innebär ökad aktivitet i våra
parker och uppmuntrar till rörelse och kan skapa gemenskap.

I stadsmiljön ansvarar stadsdelsförvaltningen för drift och
investeringar i parkmark. Behoven av åtgärder i parkerna är stora
och inom de närmsta åren anser förvaltningen att mer angelägna
projekt behöver prioriteras. Dessa handlar bland annat om att
renovera trappor och murar, byta ut trasig lekplatsutrustning och att
ge slitna och ojämna parkvägar ny asfalt eller grus. Detta i syfte att
prioritera befintliga parkanläggningar och därmed förlänga deras
livslängd.
Förvaltningen tar med sig medborgarförslaget till sin idebank och
kommer också att ha det i åtanke i samband med stora
parkinvesteringsprojekt. Tills vidare hänvisar förvaltningen till
skatepoolerna i Björns trädgård och stadens andra skateparker med
ramper och pooler. Exempelvis den i september invigda nya
minirampen i Rålambshovsparken, miniramperna i Humlegården på
Östermalm och i Hagdalen i Hagsätra, skatepoolerna i Kristineberg
och skateparkerna vid Solbrännan i Älvsjö och Nybygget i
Gubbängen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenven
Stadsdelsdirektör
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Hej!

Jag skulle vilja att det byggs en skateramp i förslagsvis tanto. Det skulle ge
invånarna, både unga och vuxna på Södermalm en möjlighet att fä upp ögonen för
hur kul det är att skejta. Just nu finns det endast ett ställe på hela söder i björns
trädgård vilket oftast är fullt av lekande barn från lekparken.
Jag och mina kompisar skejtar på quads, dvs rullskridskor med fyra hjul. Vi ingår i
det världsomfattande communityt CIB, Chicks in bowls som skejtar och gör tricks
i ramp och bowls. Vi vill vara en förebild för tjejer som inte känner att de vågar ge
sig ut i de existerande killdominerade ramperna.
Det finns en nybyggd ramp i Telefonplan som är byggd på medborgares initiativ.
Det kryllar alltid av folk där, oavsett tid på dygnet. Mitt förslag är att en liknade
ramp sätts upp tex i närheten av streetytan i tanto. Jag tror det skulle bli succe!
Med vänlig hälsning,
Boende på Södermalm

