
Yrkande från Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet i SDN Lundby 

angående basketkorgarna vid Eriksberg 

 

Strax efter midsommar kunde man läsa i media hur basketkorgar tillgängliga för allmänheten tagits 

bort. Informationen från Park- och Naturförvaltningen gjorde gällande att orsaken var basketspel 

efter klockan 22, och att korgarna bara skulle vara borta under sommaren. Läser man artikeln i DN 

ställs frågan om det berodde på rasism eller på knarkhandel. 

 

Nu är vi i september, och korgarna är fortfarande borta. Detta är riktigt dåligt. Orsakerna motiverar 

inte dessa åtgärder. Självklart har varje boende rätt till en trivsam miljö med möjligheter till god 

nattsömn. Bostadsnära planer, lekplatser med mera är dock inget nytt inslag i stadsbilden, utan är 

tvärtom centrala delar av en levande stad. Vi har också kunnat läsa i media om hur ett rimligen 

mycket större störningsmoment, olidligt hög ljudvolym från flera bilar, av domstol ansetts som något 

man som boende i en tätort får stå ut med. Då är det inte utan att man tycker att det bör finnas 

andra åtgärder, såsom samtal, som är mer lämpliga att ta till snarare än att ta bort ungdomars 

möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Orsaker spekulerade om i media, såsom knarkhandel, 

vore givetvis ett helt absurt argument. Man tar inte bort knarkhandel genom att ta bort 

basketkorgar. Om något faciliterar man istället densamma genom att göra platsen ointressant för 

dem som vill nyttja den för det den är till för, alltså att spela basket. 

 

Vi vet att en aktiv och meningsfull fritid är viktigt ur flera aspekter. Det bidrar till folkhälsa och 

minskar social oro. Under denna covidsommar, som inneburit begränsningar av många ungdomars 

sommar, så har ungdomarna på Eriksberg tyvärr dessutom blivit av med sin basketplan. Nu är det 

dags för dem att få tillbaka den. Vi önskar därför att Park- och Naturnämnden omprövar sitt beslut 

att ta bort basketkorgarna, och att de i sin omprövning undersöker om det inte finns något annat sätt 

att tillgodose de boendes behov av en lugn nattmiljö. 

 

Vi yrkar därför: 

- Att Stadsdelsnämnden hemställer till Park- och Naturnämnden att ompröva beslutet att ta 

bort basketkorgarna i Eriksberg.   

 

 


