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Medborgarförslag gällande att inrätta
Heliosgångens utegymspark
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att inrätta Heliosgångens utegymspark. I medborgarförslaget
föreslås att ett utegym placeras på en idag, enligt förslagsställaren,
oanvänd grus- och leryta i Bröderna Hedlunds Park i Hammarby
sjöstad. I medborgarförslaget föreslås vidare att om det av
budgetmässiga skäl inte är möjligt att anlägga ett utegym på platsen,
bör ytan istället inkluderas med den nyligen upprustade
Heliosgången genom att tillföra platsen bänkar, träd, blommor,
buskar och belysning.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det bland
annat främjar fysisk aktivitet i stadsdelsområdet parker.
Med hänvisning till beslutet i ett tidigare medborgarförslag om att
tillföra Hammarby sjöstad ett nytt utegym, ”Medborgarförslag om
att anlägga utegym i Anders Franzéns lekpark, SÖD 2020/510”,
anser förvaltningen dock att ett nytt utegym i Hammarby sjöstad i
första hand ska utredas i närområdet till Anders Franzéns park innan
eventuellt ytterligare nya platser för utegym i Hammarby sjöstad
utreds vidare.
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Stadsdelsförvaltningen är väl medveten om att Bröderna Hedlunds
Park har stora underhållsbehov då parken bland annat används av
många barn under skolraster. För att parken ska erhålla en
långsiktigt hållbar standard föreslår förvaltningen att den stora
gräsyta, som är placerad ut mot Heliosgången, förses med ett mer
ändamålsenligt ytskikt i form av grus så att den kan användas för
exempelvis fri lek och spontanidrott. Förvaltningen föreslår vidare
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att den befintliga kryddplanteringen utvecklas till en stadsodling,
gärna i samarbete med skolor i området. Förvaltningen planerar
även att tillsammans med trafikkontoret se över möjligheten att
utveckla belysningen i parken.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att inrätta Heliosgångens utegymspark. Stadsdelsnämnden beslutade
vid nämndsammanträdet den 17 december 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 15 mars 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 16 mars 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs att den pågående pandemin visat att
det finns ett ökat behov av att kunna motionera utomhus. Enligt
förslagsställaren kommer behovet sannolikt även att finnas kvar
efter pandemin.
I medborgarförslaget beskrivs att utegymmet nedanför
Hammarbybacken ofta är fullt varför det enligt förslagsställaren bör
finnas underlag för ytterligare ett utegym med centralt läge i
Hammarby sjöstad. Med anledning av beskrivningen ovan föreslås
att ”Heliosgångens utegymspark” inrättas i Bröderna Hedlunds
Park.
I medborgarförslaget föreslås att utegymmet placeras på en idag,
enligt förslagsställaren, oanvänd grus- och leryta i parken som
innehåller några parkbänkar och en kryddplantering i dåligt skick.
Enligt förslagsställaren är denna centralt placerade yta i Hammarby
sjöstad alltför värdefull för att vara oanvänd. I förslaget föreslås att
platsen utformas med ny belysning, bänkar, träd, buskar och
blommor så att den harmonierar med Heliosgången (se föreslagen
placering av utegymmet i kartan nedan).
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Placering av föreslaget utegym i Bröderna Hedlunds Park.

I medborgarförslaget anges vidare att parken och den intilliggande
lekparken är ett tillhåll för försäljning och konsumtion av narkotika
vilket enligt förslagsställaren skapar otrygghet i området. Den i
medborgarförslaget föreslagna insatsen skulle därför enligt
förslagsställaren både kunna leda till ökad trygghet i området och
till bättre folkhälsa.
Avslutningsvis föreslås i medborgarförslaget att om det av
budgetmässiga skäl inte är möjligt att anlägga ett utegym på platsen,
bör ytan istället inkluderas med den nyligen upprustade
Heliosgången. Enligt förslagsställaren görs detta genom att bänkar,
träd, blommor, buskar och belysning tillförs platsen för att på så sätt
skapa en helhet för Heliosgången.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det bland
annat främjar fysisk aktivitet i stadsdelsområdet parker.
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I ett tidigare medborgarförslag om att tillföra Hammarby sjöstad ett
nytt utegym, ”Medborgarförslag om att anlägga utegym i Anders
Franzéns lekpark, SÖD 2020/510”, beslutade stadsdelsnämnden i
samband med nämndsammanträdet den 26 november 2020 att: ”det
kan finnas behov av ett utegym i närområdet till Anders Franzéns
lekpark då den närmaste anläggningen är placerad nedanför
Hammarbybacken. Förvaltningen bedömer dock att det
förnärvarande inte finns några budgetmässiga förutsättningar att
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anlägga ett nytt utegym men att frågan kan utredas i samband med
en framtida exploatering i området.”
Med hänvisning till beslutet ovan anser förvaltningen att ett nytt
utegym i Hammarby sjöstad i första hand ska utredas i närområdet
till Anders Franzéns park innan eventuellt ytterligare nya platser för
utegym i området utreds vidare.
Stadsdelsförvaltningen är väl medveten om att Bröderna Hedlunds
Park har stora underhållsbehov då parken bland annat används av
många barn under skolraster. Gräsytorna och planteringarna har på
grund av den stora användningen svårt att etablera sig och
förvaltningen har kompletterat planteringarna med nya växter utan
att uppnå önskat resultat.
I Parkplan Södermalm, vilken beslutades av stadsdelsnämnden
hösten 2019, anges bland annat att parkens tydliga och bra
rumsligheter ska bevaras och att perenner och klätterväxter i parken
ska vårdas. I parkplanen anges vidare att parken ska utvecklas med
bland annat flera olika typer av sittmöjligheter. Läs mer om
Bröderna Hedlunds Park i Parkplan Södermalm, sidan 94 (under
Heliosparken) på stadens hemsida:
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/saarbetar-staden/natur-parker-och-gronomraden/parkplan-sodermalmdel-2---kvartersparker-del-1.pdf.
Förvaltningen gör bedömningen att det är svårt att uppnå
parkplanens målsättningar på grund av det stora slitaget. För att
parken ska erhålla en långsiktigt hållbar standard föreslår
förvaltningen att den stora gräsyta, som är placerad ut mot
Heliosgången, förses med ett mer ändamålsenligt ytskikt i form av
grus så att den kan användas för exempelvis fri lek och
spontanidrott. Förvaltningen planerar att ta med åtgärden i
kommande prioriteringar av underhållsåtgärder i stadsdelsområdets
parker.
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Förvaltningen föreslår vidare att den befintliga kryddplanteringen
utvecklas till en stadsodling, gärna i samarbete med skolor i
området.
I medborgarförslaget anges att området kring parken och den
intilliggande förskolegården upplevs som otryggt. Det finns enligt
kommunpolisen inga belägg för att området skulle vara
brottsbelastad i allmänhet. Vidare har Söderandan, det lokala
brottsförebyggande rådet, och föreningen Tryggt & Snyggt i
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Hammarby sjöstad inte fått in några synpunkter från allmänheten
om att området skulle upplevas som otryggt. Vid ett besök på
platsen konstaterar dock Tryggt & Snyggt att platsen kan uppfattas
som något mörk och avsides.
Beträffande den del av medborgarförslaget som omfattar belysning
planerar förvaltningen att tillsammans med trafikkontoret, som
ansvarar för parkbelysningen, gemensamt på plats se över
möjligheten att utveckla belysningen i parken. En eventuell
kommande belysningsinsats kan bland annat bidra till att öka den
upplevda tryggheten i parken.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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