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Medborgarförslag, Discgolfbana i Nacka
Inkom den 24 maj 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att ge enheten offentlig utemiljö i uppdrag att
utreda lämpliga platser samt kostnader för en ny discgolfbana.
Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att anlägga en 18-hålsbana för discgolf i Nacka. Banan får
gärna gå genom både skog och öppen mark.
Discgolf är en lättillgänglig spontanidrott som passar många. Utövaren behöver
endast ha med sig en frisbee för att kunna spela. Anläggningen innehåller
utkastplatser, skyltar och korgar som passas in i befintlig natur utan större
åverkan på mark eller vegetation
Kommunen ställer sig positiv till förslaget och kommer utreda vilka
förutsättningar som krävs samt undersöka lämpliga platser och
anläggningsmetoder.

Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarna vill att kommunen anlägger en 18-hålsbana för discgolf i Nacka
kommun. Som det är nu behöver utövarna åka till angränsande kommuner för att
utöva sporten och det finns goda förutsättningar att starta en idrottsförening i
samband med att en bana anläggs inom kommunen. Förslag på platser är bland
annat Hedvigslundsparken i Älta, Kummelberget, Kocktorpssjön och Erstavik.
Banan får gärna gå genom både skog och öppen mark och ha lite längre hål.

Enhetens utredning och bedömning
Discgolf är en lättillgänglig spontanidrott som passar många. Utövaren behöver
endast ha med sig en frisbee för att kunna spela och målet är att spela en bana
från början till slut med så få kast som möjligt.
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Anläggningen innehåller utkastplatser, skyltar och korgar som passas in i befintlig
natur utan större åverkan på mark eller vegetation
Det inkomna förslaget är det andra som har inkommit under det senaste året
vilket visar ett växande intresse för sporten, och denna gång vill kommunen
utreda vilka förutsättningar som krävs samt undersöka lämpliga platser och
anläggningsmetoder. Målsättningen är att kunna anlägga en bana 2022.

Ekonomiska konsekvenser
En uppskattning av kostnaden för att utreda lämpliga platser och att anlägga en
bana är 400 000 kronor. Det kan avsätts som investeringen ur budgeten för
reinvestering park. Den ökade driftkostnaden kommer bestå i att trimma runt
målområdena dvs korgarna.

Konsekvenser för barn
Denna nya typ av anläggning passar särskilt bra för åldersgruppen yngre
tonåringar samt barnfamiljer då den inte kräver någon dyr utrusning. Det går lika
bra att spela ensam som gemensamt med andra.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten offentlig utemiljö
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