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Medborgarförslag gällande utegym i
Bergsgruvan
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
utegym i Bergsgruvan. I förslaget beskrivs att det i Bergsgruvan
finns en asfalterad avsats på en höjd mellan lekplatsen och
Högbergsbacken 19, som enligt förslagsställaren, skulle passa för
ett utegym.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget som innebär
fler möjligheter till fysisk aktivitet i stadsdelsområdets parker.
I ett tidigare medborgarförslag om att anlägga ett utegym vid
Tantolundsberget, ”Medborgarförslag om utegym vid
Tantolundsberget, SÖD 2020/619”, beslutade stadsdelsnämnden i
samband med nämndsammanträdet den 17 december 2020 att: För
närvarande finns 6 stycken utegym i stadsdelsområdets parker.
Fyra av dessa är placerade i den västra delen av stadsdelsområdet
och två är placerade i den östra delen. Förvaltningen anser med
anledning av detta att nya utegym i första hand ska tillföras den
östra delen av stadsdelsområdet.
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Vidare beslutades att: Förvaltningen har nyligen påbörjat
programarbetet inför en kommande större upprustning av
Tantolunden. Där diskuteras möjligheten att tillföra inslag i parken
för lek och träning både för barn och vuxna. Denna idé skulle
kunna utvecklas så att eventuellt även gymredskap tillförs.
Med hänvisning till beslutet ovan anser förvaltningen att ett nytt
utegym i första hand ska tillföras den östra delen av
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stadsdelsområdet innan eventuellt nya platser för utegym i den
västra delen av stadsdelsområdet utreds vidare.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
utegym i Bergsgruvan. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 28 januari 2021 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 12 april 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 13 april 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget anger förslagsställaren att hen skulle uppskatta
om det fanns ett utegym i Bergsgruvan. I förslaget beskrivs att det i
parken idag finns en bollplan och en lekplats. Om parken tillförs ett
utegym skulle boende i området få tillgång till gratis,
Corona-säker träning i närområdet.
I förslaget beskrivs att utegymmet skulle kunna användas av
föräldrar medan deras barn leker på lekplatsen. Enligt
förslagsställaren innebära också ett utegym i parken att det blir fler
människor ute kvällstid vilket skulle bidra till ökad trygghet i
området.
I förslaget beskrivs att det finns en asfalterad avsats på en höjd
mellan lekplatsen och Högbergsbacken 19, som enligt
förslagsställaren, skulle passa för ett utegym.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget som innebär
fler möjligheter till fysisk aktivitet i stadsdelsområdets parker.
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I ett tidigare medborgarförslag om att anlägga ett utegym vid
Tantolundsberget, ”Medborgarförslag om utegym vid
Tantolundsberget, SÖD 2020/619”, beslutade stadsdelsnämnden i
samband med nämndsammanträdet den 17 december 2020 att: För
närvarande finns 6 stycken utegym i stadsdelsområdets parker.
Fyra av dessa är placerade i den västra delen av stadsdelsområdet
och två är placerade i den östra delen. Förvaltningen anser med
anledning av detta att nya utegym i första hand ska tillföras den
östra delen av stadsdelsområdet.
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Vidare beslutades att: Förvaltningen har nyligen påbörjat
programarbetet inför en kommande större upprustning av
Tantolunden. Där diskuteras möjligheten att tillföra inslag i parken
för lek och träning både för barn och vuxna. Denna idé skulle
kunna utvecklas så att eventuellt även gymredskap tillförs.
Med hänvisning till beslutet ovan anser förvaltningen att ett nytt
utegym i första hand ska tillföras den östra delen av
stadsdelsområdet innan eventuellt nya platser för utegym i den
västra delen av stadsdelsområdet utreds vidare.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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