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Kultur- och fritidsnämnden

Pumptrack cykel, kickbike, skateboard vid Snättringeskolan Huddingeförslag
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
Huddingeförslag vilket härmed avslås.

Sammanfattning
I ett Huddingeförslag föreslås att en pumptrackbana anläggs på en befintlig
asfalterad yta vid Snättringe bollplan.
Förvaltningen menar att en nyanlagd konstgräsplan vid Snättringeskolan kommer
att innebära att utrymmet för en pumptrackbana blir otillräcklig. Förvaltningen ser
dock positivt på idén och ser över möjligheten att eventuellt ta med en
pumptrackbana i kommande lokalbehovsplaner. Dock kan inte förvaltningen lova
någon specifik geografisk placering.

Beskrivning av ärendet
I ett Huddingeförslag föreslås att en pumptrackbana anläggs på den asfalterade yta
för tennis som idag finns vid Snättringe bollplans södra kortsida.
Enligt förslagsställaren används den nämnda ytan av många barn som cyklar, åker
kick-bike och skateboard med mera. Därför skulle platsen vara lämplig för att
uppföra en pumptrack i moduler eller att med jord uppföra en flow bana.
Vidare sägs att det finns ett stort behov av den typen av anläggningar och det kan
bidra till att barn och vuxna rör sig under friare former.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ställer sig positiv till en pumptrack i generella termer men menar
samtidigt att den föreslagna platsen kan utgöra ett problem med tanke på närheten
till omkringliggande bostäder.
Till det kommer att den angränsande grusplanen kommer att anläggas med
konstgräs efter att Stockholm vatten och avlopp (SVOA) anlagt en cistern för
hantering av stora vattenmängder i samband med så kallade 100-års regn.
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I samband med att en konstgräsplan anläggs menar förvaltningen att det inte
kommer att finnas tillräckligt utrymme för en pumptrackbana. Till det kommer att
trafiksituationen är komplicerad då den angränsande Gravyrstigen används för att
lämna av och hämta barn. Tillgängligheten till den asfalterade ytan för tennis och
Gravyrstigen behöver ses över för att förbättra för de barn som går och cyklar till
och från skolan.
Förvaltningen ser dock positivt på idén och ser över möjligheten att eventuellt ta
med en pumptrackbana i kommande lokalbehovsplaner. Dock kan inte
förvaltningen lova någon specifik geografisk placering.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Ett avslag generar inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.
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