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Medborgarförslag - rusta upp tennisplanen som 
ligger mellan Bollans väg, Majas väg och 
Skaldens gata på Kronoparkens villaområde sa 
att spontanidrott blir möjlig året runt 
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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Avslå Åke Svenssons medborgarförslag att rusta upp tennisplanen på Kronoparkens 
villaområde 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige föreslår Åke Svensson att 
kommunen rustar upp tennisplanen som ligger mellan Bollans väg, Majas väg och 
Skaldens gata på Kronoparkens villaområde så att spontanidrott bli möjlig året om. 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 augusti 2012, § 7, att överlåta 
beslutanderätten i ärendet till teknik- och fastighetsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll 23 augusti 2012, § 7. 
Åke Svenssons medborgarförslag den 27 juni 2012. 
 
Ärende 
Åke Svensson har lämnat ett medborgarförslag om en upprustning av en gammal 
tennisplan i Kronoparkens villaområde. Åke Svensson anser att med mindre 
investeringar och underhållsåtgärder skulle planen bli ett tillskott för bland annat 
spontanidrotten i området. 
Åke Svenssons förslag på mindre investerings- och underhållsåtgärder 

 Nytt ytskikt av asfalt på planen 
 Stängslet lagas  
 Parkbänkar repareras 
 Nytt tennisnät 
 Fasta basketkorgar 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar ca 50 stycken aktivitetsplaner. Utav 
dessa 50 aktivitetsplaner har ca 10 stycken ett ytskikt av asfalt resten har grus eller 
gräs som ytskikt.  
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Generationsväxlingar i stadsdelar gör att användningen av aktivitetsplanerna 
varierar mycket över tid. De nya spontanidrotterna kräver en asfalterad yta. För att 
möta framtida behov och önskemål kan teknik- och fastighetsförvaltningen tänka 
sig att det t ex kan finnas en asfalterad plan i varje stadsdel. Men då bör det 
sannolikt också finnas andra aktiviteter i närheten, t ex en fungerande lekplats,  
boulebanor etc. Så att dessa platser blir en naturlig och bred träffpunkt i stadsdelen. 
 
Den aktuella planen vid Kronoparkens villaområde har ett ytskikt av asfalt vilket 
gynnar spontanidrott. Däremot ligger aktivitetsplanen enskilt utan lekplats och 
boulebanor i närheten.  
 
Teknik och fastighetsförvaltningen har kontaktat kultur- och fritidsförvaltningen 
för att gemensamt göra en satsning för spontanidrotten i området men i dagsläget 
finns det tyvärr inga ekonomiska möjligheter att bifalla Åke Svenssons 
medborgarförslag. 
 
Flera av de beslutade åtagandena för 2013-2015 har koppling till tillgänglighet, 
mötesplatser, fysisk aktivitet mm. Ambitionsnivå, omfattning, prioritering och 
inriktningen på framtida eventuell omvandling av olika aktivitetsplaner behöver 
ytterligare utredas och klargöras, liksom ansvarsfördelningen mellan t ex teknik- 
och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  
 

 
 
 
 
Hans Wennerholm Alf Johansson 
Teknik- och fastighetsdirektör Tf enhetschef 

Aktuell plan 
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Beslutet skickas till 
Åke Svensson 
Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Alf Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Kiki Gillenäs, teknik- och fastighetsförvaltningen 
 


