Interpellation till planutskottet ordf Fredrik Sneibjerg,
Värmdö kommun 2018-05-16

När ska Värmdös barn få leka?
Turerna om lekparker för Värmdös barn har varit många, väldigt många. Redan för över tio år
sedan föreslog vi socialdemokrater att en lek- och skulpturpark skulle byggas i Kyrkparken. Den
skulle bli en naturlig mötesplats för leksugna barn och samtidigt lyfta fram det fantastiska
kulturarv som Gustavsberg har. Förslaget var att låta göra lek- och klätterredskap av historiska
skulpturer. Bland annat exemplifierades med en av Lisa Larsons ABC-flickor, Beata.
Arbetet med att planera centrala Gustavsberg har pågått sedan år 2004. Målsättningen att skapa
ett rumsligt samband med centrum och hamnområdet har varit uttalat liksom strävan att bygga
ett samhälle, dvs. både bostäder, arbetsplatser, mötesplatser – både fritid och kultur, parker och
en genomtänkt trafiklösning. Trots att ett enigt fullmäktige redan år 2009 beslutade om ett
program som preciserat angav visionerna för olika delområden, i syfte att göra detaljplanearbetet
effektivare och bättre, har förvånansvärt lite hänt. Planerna för Centrumområdet, Kvarnberget är
Vattentornsberget står alltjämt och stampar.
En väldigt viktig ingrediens i det framtida Gustavsberg och Värmdö som vi socialdemokrater vill
se är fler kreativa och naturliga mötesplatser. Mellan generationer, mellan nyinflyttare och
invånare sen länge, mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar. En av de
vanligaste frågorna vi får när vi möter nyinflyttare med barn är vart det finns roliga lekparker.
Och svaret är ju dystert. Vi har ännu inte kommit till skott med de någon av de två lekparkerna
som vi gemensamt beslutade om 2009. Snart tio år har gått (!).
Vi socialdemokrater tycker det är för dåligt att beslut tas, i vissa fall flera gånger, och pengar
avsätts i budgeten, men inget sker. I budgeten för 2016 beslutades att vi skulle bygga ”en
äventyrslekpark vid Ösby och en ’träpromenad’ från Farstavikens inre till Kalsongberget”. Men
lekparken syns inte till. Det finns heller ingen ”träpromenad” att gå på.
Så nu är våra frågor:
Varför har det inte byggts något trots att fullmäktige har satt av pengar?
När kan barnen börja leka i den utlovade lekparken i centrumområdet?
När kan barnen börja leka i den utlovade äventyrslekparken?
Hur ser du på möjligheten att ta fram ett lekplatsprogram i Värmdö för att tydliggöra
kommunens ambitionsnivå när det gäller antal lekplatser per barn, funktion, placering, syfte och
målsättning, mm?
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen,
Annika Andersson Ribbing

Mikael Lindström

