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Medborgarförslag om beachvolleyplan och
boulebanor i Rosenlundsparken
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
beachvolleyplan och/eller boulebanor anläggs på den plats där
dansbanan tidigare var placerad i Rosenlundsparken.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
det innebär att den aktuella ytan aktiveras.
Enligt förvaltningen är dock den föreslagna beachvolleyplanen inte
möjlig att anlägga på den föreslagna platsen av utrymmesskäl.
Förvaltningen anser vidare att platsen är olämplig då det finns
trafikerade gator i närheten vilket innebär risk för att bollar kan
komma ut i trafiken.
Förvaltningen anser däremot att förslaget att anlägga boulebanor på
grusytan är möjligt att genomföra och att det dessutom skulle utgöra
ett trevligt tillskott till området. Av utrymmes- och
framkomlighetsskäl gör förvaltningen bedömningen att platsen inte
rymmer fler än en boulebana.
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Med anledning av redogörelsen ovan föreslår förvaltningen att
stadsdelsnämnden beslutar att anlägga en boulebana på den aktuella
grusytan under år 2021, detta under förutsättning att det finns
budgetmässiga förutsättningar för det.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
beachvolleyplan och/eller boulebanor anläggs på den plats där
dansbanan tidigare var placerad i Rosenlundsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 27
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augusti 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 16 november 2020 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 november 2020.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att en beachvolleyplan och/eller
boulebanor anläggs på den plats i Rosenlundsparken där dansbanan
tidigare var placerad. Enligt förslagsställaren skulle ett
genomförande av förslaget främja fysisk aktivitet och bidra till en
trevligare utsikt för dem som använder de gula solstolarna som är
placerade mittemot den aktuella platsen.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
det innebär att den aktuella ytan aktiveras.
På den i medborgarförslaget beskrivna grusytan, som ligger i den
östra delen av Rosenlundsparken, finns idag under sommarsäsongen
tre stycken blomsterurnor utplacerade. Strax söder om urnorna löper
en svagt sluttande ramp som möjliggör för bland annat barnvagnar
och rullstolsburna att ta sig mellan de olika nivåerna i denna del av
parken. Strax norr om den beskrivna platsen finns de gulmålade
solstolarna som är populära att använda vid vackert väder.
Enligt förvaltningen är den föreslagna beachvolleyplanen inte
möjlig att anlägga på den föreslagna platsen av utrymmesskäl.
Förvaltningen anser vidare att platsen är olämplig då det finns
trafikerade gator i närheten vilket innebär risk för att bollar kan
komma ut i trafiken.
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Förvaltningen anser däremot att förslaget att anlägga boulebanor på
grusytan är möjligt att genomföra och att det dessutom skulle utgöra
ett trevligt tillskott till området. Av utrymmes- och
framkomlighetsskäl gör förvaltningen bedömningen att platsen inte
rymmer fler än en boulebana.
Med anledning av redogörelsen ovan föreslår förvaltningen att
stadsdelsnämnden beslutar att anlägga en boulebana på den aktuella
grusytan under år 2021, detta under förutsättning att det finns
budgetmässiga förutsättningar för det. För att begränsa kostnaderna
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för åtgärden avser förvaltningen att använda nämndens
servicegrupp för anläggande av boulebanan.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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