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Medborgarförslag gällande allmänna grillplatser i
Hammarby sjöstad
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
allmänna grillplatser i Hammarby sjöstad. I medborgarförslaget
föreslås att två stora fasta utomhusgrillar anläggas i Lumaparken.
Andra möjliga platser för utomhusgrillar anges i förslaget vara
Ekbacken eller Henriksdal samt i Anders Franzéns Park. Genom att
anlägga några grillplatser i Hammarby sjöstad underlättas, enligt
förslagsställaren, möjligheten att umgås utomhus vilket är speciellt
viktigt under rådande pandemi.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det
innebär förbättrade möjligheter för boende och besökare att vistas
och umgås utomhus i Hammarby sjöstad.
Under 2020 färdigställdes ett program för upprustning av lekplatsen
i Sickla Park. Upprustningen kommer att utföras under 2021. I
samband med detta tillförs området kring Ekbacken en
utomhusgrill. Placering och utformning av grillplatsen tar hänsyn
till naturreservatet på platsen.
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Inom Södermalms stadsdelsområde finns idag cirka tio
utomhusgrillar. För att uppnå en geografisk fördelning inom
stadsdelsområdet anser förvaltningen att Hammarby sjöstad bör
förses med två platser som erbjuder utomhusgrillar. Förutom den
utomhusgrill som redan ska anläggas under året i Ekbacken föreslår
förvaltningen att ytterligare en utomhusgrill anläggs under
innevarande år i Anders Franzéns park.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
allmänna grillplatser i Hammarby sjöstad. Stadsdelsnämnden
beslutade vid nämndsammanträdet den 26 november 2020 att ge
förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 15 februari 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 16 februari 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget beskriver förslagsställaren att hen funderat på
hur man skulle kunna underlätta för boende i Hammarby sjöstad att
umgås utomhus. Enligt förslagsställaren är detta en viktig fråga,
speciellt under rådande pandemi.
I medborgarförslaget beskrivs vidare att vi alla har ett stort behov
av att träffas men att det nu blivit svårt att göra det på ett säkert sätt.
Av egen erfarenhet beskriver förslagsställaren att föräldrar till barn i
området tappat kontakten med varandra då exempelvis hämtning av
barn inte längre görs som tidigare och att handbollsmatcher spelas
utan publik. Det är enligt förslagsställaren viktigt att
sjöstadsföräldrarana fortsatt kan hålla kontakten på ett naturligt sätt.
Mot bakgrund av beskrivningen ovan föreslås i medborgarförslaget
att några fasta grillplatser anläggs i Hammarby sjöstad vilket skulle
underlätta möjligheten att umgås utomhus. Enligt förslagsställaren
är det positivt om utomhusgrillarna kan komma på plats inför den
kommande vintersäsongen. Idag måste boende i Hammarby sjöstad
ta sig till Sickla sjö, Nyckelviken eller Björkhagen för att hitta
allmänna grillplatser, vilket enligt förslagsställaren, kräver bil eller
cykel.
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I medborgarförslaget föreslås avslutningsvis att två stora fasta
utomhusgrillar anläggs i Lumaparken. Andra möjliga platser för
utomhusgrillar anges vara Ekbacken eller Henriksdal samt i Anders
Franzéns Park. I medborgarförslaget bifogas en bild på hur en fast
utomhusgrill kan se ut, se bilaga 2.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det
innebär förbättrade möjligheter för boende och besökare att vistas
och umgås utomhus i Hammarby sjöstad.
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Nedan lämnar förvaltningen sina synpunkter på de platser som
föreslås för utomhusgrillar:
Lumaparken
Möjligheten att anlägga en eller flera utomhusgrillar i Lumaparken
bör enligt förvaltningen utredas i samband med att den nya
tunnelbanenedgången, som ska anläggas i parken, är färdigställd.
Det är först när tunnelbanenedgången är i funktion som man kan se
hur den påverkar parken. Det är då möjligt att ta ställning till om det
är lämpligt att anlägga utomhusgrillar i parken och i sådant fall var.
Åtgärden bör enligt förvaltningen samrådas med berörda instanser
som hanterar trygghetsfrågor i stadsdelen.
Ekbacken (Sickla Park)
Under 2020 färdigställdes ett program för upprustning av lekplatsen
i Sickla Park. Upprustningen kommer att utföras under 2021. I
samband med detta tillförs området kring Ekbacken en
utomhusgrill. Placering och utformning av grillplatsen tar hänsyn
till naturreservatet på platsen.
Anders Franzéns park
Förvaltningen kan i dagsläget identifiera en mindre gräsyta söder
om bollplanen i parken som lämplig plats för en utomhusgrill.
Övriga ytor i parken saknar enligt förvaltningen lämpliga underlag
eller står i konflikt med befintliga lekytor.
Övriga platser för eventuella utomhusgrillar
Förvaltningen har identifierat ytterligare en möjlig plats för
utomhusgrill på parkmark i Hammarby sjöstad. Abborrberget, som
är placerat vid Hammarby Sjö väster om Lumabryggan, skulle
kunna tillföras en grillplats i anslutning till en av sittgrupperna i
parken.
Andra parkområden i Hammarby sjöstad såsom Sjöstadsparterren,
Heliosgången och Hammarbyterrassen är enligt förvaltningen inte
lämpliga för utomhusgrillar med tanke på närheten till bostäder, då
det riskerar innebära problem med rök och lukt för boende.
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sjöstad under innevarande år. Av ovannämnda lämpliga parker
anser förvaltningen att utomhusgrillen bör placeras i Anders
Franzéns park då parken är mycket välbesökt.
Förvaltningen uppskattar att kostnaden att anlägga en utomhusgrill
med tillhörande sittmöjligheter uppgår till cirka 70-80 000 kr.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Bild på fast grillplats.
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