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Padelbanorna i Nybrostrand 

Med anledning av skriverier i media om störning från Nybrostrands Tennisklubbs 

padelbanor i Nybrostrand och påtryckningar från Tennisklubben vill Byalagets styrelse 

informera om styrelsens ställningstagande. 

• Under våren erhöll styrelsen mail från 3 boende invid padelbanorna som meddelade 

att man var mycket störda av ljudnivån från spelet på banorna. Störningen upplevdes 

dels från själva spelet men även från höga rop från de spelande. Man angav att man 

inte fått gehör för sina klagomål vid kontakt med tennisklubben och ville ha Byalaget 

hjälp att driva frågan. Styrelsen uppfattning var att störningen på grund av höga 

ljudnivåer/buller är en fråga för kommunens tillsynsmyndighet i detta fall miljö och 

hälsoskyddsförvaltningen. 

 

Styrelsen informerade därför i e-post till de boende att styrelsen inte kunde eller 

borde ta ställning till störningen då detta är en fråga för berörda parter.  

 

• Under sommaren har frågan utvecklats ytterligare där tillståndet för padelbanorna 

har ifrågasatts. Tennisklubben har informerat Byalaget om att man haft kontakt med 

kommunen och att padelbanornas framtid är osäker. Precis som de boende har 

Tennisklubben velat ha Byalagets stöd i diskussionerna med kommunen. 

Styrelsens uppfattning i frågan är följande: 

o Möjlighet att utöva sport såsom padel, tennis m.m. är ett positivt inslag i 

Nybrostrand och ger boende möjlighet till aktiviteter. 

o Problematiken med störningar och tillstånd för etablering är en fråga mellan 

berörda parter. 

▪ Intressekonflikter avseende miljöfrågor och miljöstörningar regleras 

av Miljöbalken där parterna är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

och Tennisklubben. 

▪ Tillstånd för att uppföra byggnader och anläggningar regleras av PBL 

där parterna är Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tennisklubben. 

▪ Tennisklubbens utnyttjande av allmän platsmark är en avtalsfråga 

mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tennisklubben 

o Styrelsen uppfattning är att styrelsen inte bör ta ställning för någondera part i 

frågor som berör myndighetsutövning eller avtalsfrågor. 
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