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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2020/110

Natur- och trafiknämnden

Medborgarförslag - Upprustning/renovering av
tennisbana vid Nacka sjukhus
Inkom den 24 april 2020
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att tillmötesgå förslaget genom att göra om befintlig
tennisplan vid Nacka sjukhus till en kombinerad plan för basket och tennis.
Natur och trafiknämnden beslutar att åtgärden blir en investering som tas inom projektet
reinvestering park.
Därmed är medborgarförslaget färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att tennisplanen bakom Nacka sjukhus omvandlas till en
basketplan och blir bokningsbar för föreningar som Skuru IK.
Enhetens bedömning är att förslaget är bra och att det går att kombinera tennis och
basketplan genom att anlägga ett hardcourtgolv på befintlig asfaltsplan.
Anläggningskostnaden uppgår till ca 200 000 kr.
Driftkostnaden är oförändrad
Förslagen i medborgarförslaget
Tennisplanen bakom Nacka sjukhus omvandlas till en basketplan med hardcourtgolv och
blir bokningsbar för föreningar som Skuru IK. Föreningen erbjuder sig även att bekosta
anläggande av planen om de får bidrag från basketförbundet.
Enhetens utredning och bedömning
Enheten anser att medborgarförslaget om en ny basketplan i Nacka är bra men vill även
fortsättningsvis kunna erbjuda tennis på platsen.
Genom att rusta upp tennisplanen till en kombinerad tennis och basketplan som kan vara
bokningsbar vissa tider i veckan kan kommunen erbjuda goda träningsmöjligheter för
klubben samt för medborgare som vill spela tennis eller basket på planen. Finansiering
av ombyggnaden görs av kommunen då planen ligger på allmän plats.
Att rusta upp planen och anpassa den för både tennis och basket innebär att man lägger
ett hardcourtgolv uppepå befintlig asfalt. Ett hardcourtgolv är ett bättre underlag för
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båda sporterna och har en livslängd på ca 10 år beroende på användningsgrad. Planen
målas med linjer för både tennis och basket. Tennisnätet monteras på ett sådant sätt att
det kan tas ned när planen används för basketspel.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär både en reinvestering för att tennisplanen förbättras och en ny
investering som möjliggör basketspel. Anläggningskostnaden blir ca 200 000 kr.
Driftkostnaden är oförändrad
Konsekvenser för barn
Åtgärden ger goda konsekvenser för barn då den ökar möjligheten för spontanidrott och
aktiva möten som främjar både fysisk och social utveckling.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1: Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik och fastighetsdirektör

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten för drift offentlig utemiljö

