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Medborgarförslag gällande utegym vid
Hammarbyslussen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
utegym vid Hammarbyslussen. I medborgarförslaget beskrivs att det
är många personer i mogen ålder som promenerar längs med
Hammarby kanal med omgivningar. I medborgarförslaget föreslås
därför att ett utegym anläggs på en yta strax söder om vändplanen
mot kajen vid Östgötagatan 100.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det bland
annat främjar fysisk aktivitet i stadsdelsområdet.
På den plats där utegymmet föreslås placeras ställer förvaltningen
under sommarsäsongen ut parkbänkar. Under sommarsäsongen
finns här också en glasskiosk. Förvaltningen anser mot bakgrund av
ovannämnda att det inte är lämpligt att anlägga ett utegym på den
aktuella platsen.
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Eftersom den föreslagna ytan för ett utegym ligger i anslutning till
det välfrekventerade gång- och cykelstråket längs med Norra
Hammarbyhamnen, anser förvaltningen att ett utegym på en annan
plats i området skulle tillföra positiva värden till området.
Förvaltningen bedömer dock att det i nuläget inte finns några
budgetmässiga förutsättningar att anlägga ett utegym då det finns
flera befintliga anläggningar såsom trappor, gångvägar, murar etc.
inom stadsdelsområdet som har stora underhållsbehov och därför
måste prioriteras. Ett nytt utegym kan däremot utredas i samband
med en framtida exploatering i området samt eventuellt i samband
med ett större parkupprustningsprojekt.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
utegym vid Hammarbyslussen. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 17 december 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 mars 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 16 mars 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs att det i anslutning till löpstigar ofta
finns utegymredskap bestående av stockar vilka, enligt
förslagsställaren, är anpassade för mer vältränade personer. Enligt
förslagsställaren finns det vid Lillsjön1 i Nacka ett populärt
utomhusgym som är utrustat med gymredskap som inte är så fysiskt
krävande att använda. Se bilder från utegymmet i Nacka i bilagorna
2-5.
I medborgarförslaget beskrivs att det är många personer i mogen
ålder som promenerar längs med Hammarby kanal med
omgivningar. I medborgarförslaget föreslås därför att ett utegym,
med ett liknande utförande som det i Nacka, anläggs på en yta strax
söder om vändplanen mot kajen vid Östgötagatan 100. Se bild på
platsen där utegymmet föreslås placeras i bilaga 6.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det bland
annat främjar fysisk aktivitet i stadsdelsområdet.
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Det område som i medborgarförslaget föreslås tillföras utegym
utgörs delvis av parkmark, som stadsdelsnämnden ansvarar för, men
även av fastighetsmark. Nedan visas en bild över området där den
grönmarkerade ytan motsvarar parkmark och den gråmarkerade
ytan, som är streckad, utgör fastighetsmark.

Vid avstämning med förslagsställaren ligger det beskrivna utegymmet i Nacka
vid sjön Långsjön.
1

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2020/1084
Sida 3 (3)

Bild över området som föreslås tillföras ett utegym.

På den plats där utegymmet föreslås placeras, i den norra delen av
parkytan som illustreras ovan, ställer förvaltningen under
sommarsäsongen ut parkbänkar. Under sommarsäsongen finns här
också en glasskiosk. Förvaltningen anser mot bakgrund av
ovannämnda att det inte är lämpligt att anlägga ett utegym på den
aktuella platsen.
Eftersom den föreslagna ytan för ett utegym ligger i anslutning till
det välfrekventerade gång- och cykelstråket längs med Norra
Hammarbyhamnen, anser förvaltningen att ett utegym på en annan
plats i området skulle tillföra positiva värden till området.
Förvaltningen bedömer dock att det förnärvarande inte finns några
budgetmässiga förutsättningar att anlägga ett utegym då det finns
flera befintliga anläggningar såsom trappor, gångvägar, murar etc.
inom stadsdelsområdet som har stora underhållsbehov och därför
måste prioriteras. Ett nytt utegym kan däremot utredas i samband
med en framtida exploatering i området samt eventuellt i samband
med ett större parkupprustningsprojekt.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2-5: Bilder på utegymredskap från ett utegym i Nacka.
6. Bild på platsen där utegymmet föreslås placeras.
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