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Medborgarförslag gällande beach- och
footvolleyplaner på Södermalm
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
beach- och footvolleyplaner på Södermalm. I medborgarförslaget
beskrivs att det på den befintliga beachvolleyplanen i Tantolunden
regelbundet spelas beachvolley och den snabbt växande sporten
footvolley. Enligt förslagsställarna är planen belägen under ett stort
träd som tar skada av bollarna men innebär även att själva
idrottsutövandet påverkas negativt. Med anledning av detta föreslås
att den befintliga beachvolleyplanen flyttas och att två nya planer
antingen anläggs vid sidan om den plats där den befintliga planen
finns idag eller på sandytan vid bangolfen i parken. Ytterligare ett
alternativ som ges i förslaget är att den befintliga planen bibehålls
och att en ny plan anläggs bredvid denna.
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
placeringen av den befintliga beachvolleyplanen i
Drakenbergsparken är problematisk på grund av det träd som finns
vid planen vilket tar skada av uppskjutande bollar.
Av de förslag till placeringar av nya beachvolleyplaner som lämnas
i medborgarförslaget anser förvaltningen att förslaget till placering
på sandytan vid bangolfen är det mest intressanta alternativet att
utreda vidare.
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Med hänvisning till redogörelsen ovan avser förvaltningen att
utreda förutsättningarna att placera en eller två beachvolleyplaner
på en del av sandytan vid bangolfen. Ett eventuellt genomförande
av åtgärden kommer att beslutas i avvägning med andra angelägna
upprustningsåtgärder i Södermalms parker.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
beach- och footvolleyplaner på Södermalm. Stadsdelsnämnden
beslutade vid nämndsammanträdet den 25 mars 2021 att ge
förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas som bilaga 1 och 2. Karta med
placering av den befintliga beachvolleyplanen och den sandyta vid
bangolfen som föreslås erhålla beachvolleyplaner, bifogas som
bilaga 3.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 7 juni 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 juni 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att det på den befintliga
beachvolleyplanen i Tantolunden1 regelbundet spelas beachvolley
och den snabbt växande sporten footvolley. Båda sporterna är enligt
förslagsställarna jämställda som lockar såväl unga som äldre samt
både kvinnor och män.
I förslaget beskrivs vidare att planen är belägen under ett stort träd
som tar skada av uppskjutande bollar men innebär även att själva
idrottsutövandet påverkas negativt.
Med anledning av beskrivningen ovan föreslås i medborgarförslaget
att den befintliga beachvolleyplanen flyttas och att två planer
anläggs enligt följande alternativ:
1. Två nya planer anläggs vid sidan om den plats där den
befintliga planen finns idag. En fördel med denna placering
uppges vara att barn från parkleken då kan leka i sanden när
ingen spelar.
2. Två nya planer anläggs vid sandstranden söder om
bangolfen i parken. En fördel med denna placering uppges
vara att det redan finns sand på ytan varför det inte behöver
tillföras några större mängder ny sand.
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Ytterligare ett alternativ som ges i förslaget är att den
befintliga planen bibehålls och att en ny plan anläggs
bredvid denna.
I medborgarförslaget anges att beachvolleyplanen är placerad i Tantolunden. I
Parkplan Södermalm namnges denna park Drakenbergsparken.
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I medborgarförslaget uppges att den enda nackdelen med den
befintliga beachvolleyplanen är det träd som brer ut sina grenar över
planen. I övrigt uppges planen vara funktionsduglig för spontanspel
under förutsättning att trädvård löpande genomförs.
Förslagsställarna anger avslutningsvis att man genomfört en
namninsamling via nätet där cirka 200 personer engagerat sig i
frågan om fler beachvolleyplaner i Tantolunden.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då
placeringen av den befintliga beachvolleyplanen i
Drakenbergsparken är problematisk på grund av det träd som finns
vid planen vilket tar skada av uppskjutande bollar.
Av de förslag till placeringar av nya beachvolleyplaner som lämnas
i medborgarförslaget anser förvaltningen att förslaget till placering
på sandytan vid bangolfen är det mest intressanta alternativet att
utreda vidare. Förvaltningen anser inte att ytterligare
beachvolleyplaner intill den idag befintliga planen är lämpligt ur
platsmässigt och estetiskt hänseende.
Med hänvisning till redogörelsen ovan avser förvaltningen att
utreda förutsättningarna att placera en eller två beachvolleyplaner
på en del av sandytan vid bangolfen. Ett eventuellt genomförande
av åtgärden kommer att beslutas i avvägning med andra angelägna
upprustningsåtgärder i Södermalms parker.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
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Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Komplettering till medborgarförslaget.
3. Karta med placering av den befintliga beachvolleyplanen
och den sandyta vid bangolfen som föreslås erhålla
beachvolleyplaner.
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