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Medborgarförslag, skatepark i Älta Centrum
Inkom den 3 september 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden beslutar att avslå förslaget om skatepark i Älta
centrum. En utredning för att hitta en bättre placering inom kommundelen pågår
redan. Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att det byggs en skatepark i Älta centrum när området
byggs om. Intresset är stort för en sådan anläggning bland barn och unga.
Kommunens planerar en förtätning av Älta centrumområdet med bostadshus. En
skatepark i centrum skulle bli för störande för de boende eftersom ljudet skulle
studsa mellan husen. Kommunen utreder emellertid redan möjligheten att göra
en anläggning för skate, kickbike och cykel i någon annan del av Älta.

Förslagen i medborgarförslaget
Enligt förslaget finns ett stort intresse för att åka skateboard, kickbike och bmx
bland barn och ungdomar i Älta. Medborgaren vill därför att kommunen bygger
en skatepark i Älta centrum, liknande den i Tyresö Centrum, i samband med att
området byggs om.

Enhetens utredning och bedömning
Stadsbyggnadsprojektet Älta centrum
Planeringen av Älta centrumområdet är i slutfasen och utemiljön i Älta Centrum
ska få flera funktioner som ska samsas på en mindre yta mellan bostadshus och
centrumanläggningen. Aktiviteterna som planeras för på torget sker utifrån noga
avvägning för att ge en trivsam allmän yta, som samtidigt ger de boende lugn
kvälls och nattid. Skate är en aktivitet som kan ge höga ljud som studsar mellan
huskropparna i en hårdgjord miljö. Det gör att det nya området i Älta centrum
blir olämplig plats för en skatepark
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Utredning om skatepark i Älta
Kommunen utreder redan möjligheten att göra en anläggning för skate, kickbike
och cykel i Älta. Det behöver vara på en plats där det finns ett positivt klimat för
aktiviteten, så att barn och unga kan få utöva sin aktivitet utan konflikt med
kringboende.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn
Kommunen utreder redan möjligheten att anlägga en skatepark i en annan del av
Älta och om den blir av kommer Ältas barn få en anläggning inom sin
kommundel.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten offentlig utemiljö
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