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Medborgarförslag angående boulebanor i
Södermalmsallén

Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående
boulebanor i Södermalmsallén. I förslaget föreslås att
Södermalmsallén görs till ett boulecentrum. Enligt förslagsställarna
finns det gott om plats i allén varför man föreslår att fyra
boulebanor anläggs.
Stadsdelsförvaltningen anser i sig att medborgarförslaget är positivt
då det främjar friluftslivet och dessutom bidrar till ökad trygghet i
området.
I Södermalmsallén finns idag en yta som kan användas för
boulespel. Idag underhålls ytan som en vanlig grusyta, men då
förvaltningen ser positivt på möjligheten att kunna spela boule vid
platsen kommer därför skötselnivån nu att höjas. Förändringen
innebär att ytan oftare jämnas ut vilket bättre möjliggör bollspel,
exempelvis boule.
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Om fler ytor för bollspel skulle anläggas behöver grönytor tas i
anspråk. Förvaltningen anser att det finns ett värde i att befintliga
grönytor i Södermalmsallén bibehålls, detta då bland annat hela
allén utgör en lågpunkt vid större skyfall och därmed behövs
grönytorna för infiltrering av dagvatten. Mot bakgrund av
ovanstående anser förvaltningen inte det vara lämpligt att ta
ytterligare ytor i anspråk för bollspel i allén.
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Förvaltningen noterar att det i nära anslutning till Södermalmsallén
finns grusytor som kan användas för boule såsom i Fatbursparken
norr om det genomgående stråket mellan Södra station och
Medborgarplatsen. Vidare kommer, utifrån ett medborgarförslag, en
ny boulebana vara anlagd i den centrala delen av Rosenlundsparken
vid årsskiftet 2021/2022.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående
boulebanor i Södermalmsallén. Stadsdelsnämnden beslutade vid
nämndsammanträdet den 21 oktober 2021 att ge förvaltningen i
uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas
som bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget anges att förslagsställarna består av ett
sällskap pensionärer som tycker om att spela boule.
Förslagsställarna bor på Södermalm och flera bor i anslutning till
Södermalmsallén.
Förslagsställarna beskriver att de nu spelar boule på ytor i
Södermalmsallén som inte är bra att spela boule på då det bland
annat upplevs trångt.
I medborgarförslaget beskrivs att Södermalmsallén är bilfri och
därmed utsatt för lite trafikbuller. Detta innebär, enligt
förslagsställarna, att Södermalmsallén utgör en bra miljö att vistas i
för människor med exempelvis nedsatt hörsel.
Med hänvisning till beskrivningen ovan föreslås att
Södermalmsallén görs till ett boulecentrum. Enligt förslagsställarna
finns det gott om plats i allén varför man föreslår att fyra
boulebanor anläggs.
Avslutningsvis anges i förslaget att man från förslagsställarnas sida
är övertygade om att många skulle komma till Södermalmsallén och
spela boule om förslaget förverkligas. Vidare är man övertygad om
att många skulle tycka att stadsdelsnämnden, vid ett genomförande
av förslaget, främjat medborgare som är över 70 år.
I medborgarförslaget medföljer 25 namnunderskrifter från personer
som antingen spelar boule eller som på ett eller annat sätt stödjer
boulespelarna som finns hos Viljan, Södermalms frivilligcentral.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
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och pensionärsrådet den 17 januari 2022 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 18 januari 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen anser i sig att medborgarförslaget är positivt
då det främjar friluftslivet och dessutom bidrar till ökad trygghet i
området.
I Södermalmsallén finns idag en yta som kan användas för
boulespel. Ytan ligger i höjd med Fatburs Brunnsgata 14-16 (se
karta och bild nedan). Idag underhålls ytan som en vanlig grusyta,
men då förvaltningen ser positivt på möjligheten att kunna spela
boule vid platsen kommer därför skötselnivån nu att höjas.
Förändringen innebär att ytan oftare jämnas ut vilket bättre
möjliggör bollspel, exempelvis boule.
Förvaltningen anser det som värdefullt att den aktuella ytan kan
användas av så många som möjligt och fungera för olika aktiviteter.
Därför vill förvaltningen undvika att anlägga sarger på platsen då
det skulle försvåra andra aktiviteter än boule.

Bilden visar ytan i Södermalmsallén som kan användas för boule.
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Bild från platsen i Södermalmsallén där boule kan spelas. Foto: Camilla Höglund,
Södermalms stadsdelsförvaltning.

Om fler ytor för bollspel skulle anläggas behöver grönytor tas i
anspråk. Förvaltningen anser att det finns ett värde i att befintliga
grönytor i Södermalmsallén bibehålls, detta då bland annat hela
allén utgör en lågpunkt vid större skyfall och därmed behövs
grönytorna för infiltrering av dagvatten. I Parkplan Södermalm
anges dessutom att vegetationen i Södermalmsallén på sikt bör
utvecklas. Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen inte
det vara lämpligt att ta ytterligare ytor i anspråk för bollspel i allén.
Förvaltningen noterar att det i nära anslutning till Södermalmsallén
finns grusytor som kan användas för boule såsom i Fatbursparken
norr om det genomgående stråket mellan Södra station och
Medborgarplatsen. Vidare kommer, utifrån ett medborgarförslag, en
ny boulebana vara anlagd i den centrala delen av Rosenlundsparken
vid årsskiftet 2021/2022.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Bilaga
Medborgarförslaget.
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