
Sammanställning, åtgärder i Plaskis.

Bakgrund

Skateboardåkning har under decennier varit en naturlig del av Plaskis, i första hand

under april och maj innan dammen fylls med vatten. Efter ett klagomål från en

granne med tillhörande bullermätning blev det stora protester från allmänheten då

verksamheten blev hotad. För att inte förlora de trygghets-, hälsobringande och

sociala värden som skateboardåkningen bidrar med till platsen och området har

därför staden beslutat att Park och naturförvaltningen tillsammans med Göteborgs

skateboardförening ska ta fram åtgärder för att kunna återgå till verksamheten under

våren 2022. Anledningen till att Plaskis är så populärt är att det saknas ytor för

skateboard i staden som har uppemot 4-5000 st utövare. Målet från politiskt håll och

skateboardföreningen är att bygga fler permanenta platser för skate som i

förlängningen kommer att avlasta åkningen i Plaskis.

Åtgärder framtagna av förvaltningen och föreningen

1. Starta dialog med bostadsförvaltarna runt Plaskis: Familjebostäder och

bostadsrättsföreningen Kärleksörten. I denna dialog har vi kommit fram till att på

sikt se över möjligheterna att installera ljuddämpande filter i friskluftsventilerna i

lägenheterna. Enligt den ursprungliga bullermätningen samt rapporten kring

åtgärdsförslag som teknik- och konsultbolaget WSP på uppdrag av ponf tagit fram

skulle detta vara både en praktiskt enkel och ekonomiskt effektiv åtgärd. Hur

installationen av dessa filter ska bekostas är fortfarande under diskussion. Vi har

dock kommit fram till att skateboardföreningen i ett initialskede av denna process

skulle ha möjlighet att bekosta enstaka hyresgästers filter i luftventilerna t ex den

person som startade klagomålet.

2. Föreningen ålägger sig att byta ut de två ramper som används mest och investera

ca 35 000:- i nya som kommer att specialbyggas med ljudisolerande material.

3. Tillsammans med förvaltningen ansvarar föreningen för att sätta upp väl synliga

skyltar som informerar om tillåtna tider för åkning: från tidigast kl 09 på morgonen

till senast kl 22 på kvällen. Föreningen ansvarar också för att tydligt kommunicera

förhållningsreglerna i sina kanaler och på sociala medier. Vid många tillfällen

kommer det även finnas representanter från föreningen och andra engagerade på

plats som ser till att tiderna efterlevs.

4. En sista åtgärd är att upprätthålla kommunikationen mellan alla inblandade

parter och vara tydliga med information så att vi tillsammans kan möta frågor som

eventuellt kan dyka upp från boende i området.




