Svar på interpellationen ”När skall Värmdös barn få leka”
Flera av frågorna känns igen och har blivit besvarade under årens lopp. Några av svaren är redan
kända av oppositionen.
Det är tråkigt att planerna som togs i enighet med oppositionen inte blev som vi alla ville. Det kom
saker i vägen. En snok som i detta fall är den lilla tuvan som stjälpte det stora lasset.
Snoken och dess rödlistning gör att mycket blir försenat i både tid och rum. Jag förstår vikten av att
skydda arter men i detta fall har det lett till en förskjutning i planerna.
Här är då svaren på era 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?
Detaljplanearbetena för centrumområdena kunde inte gå vidare förrän en beslutad trafikstruktur
antogs, vilket gjordes under 2015. 2016 beslutades att ta ett helhetsgrepp över områdets utveckling
och bebyggelsestruktur och därför genomförde parallella arkitektuppdragen. Resultaten av parallella
uppdrag ligger nu till grund för detaljplanearbetet för Kråkberget, Gustavsbergs centrum och
Vattentornsberget. Detaljplanearbetet för Gustavsbergs centrum och idrottsområdet avvaktar
politiskt beslut om en eventuell omlokalisering av idrottsområdet. Vissa utredningar pågår i området
men detaljplanearbetet kommer inte fortsätta fullt ut förrän vi har ett beslut om idrottsområdet.
Detaljplanearbetet för Kvarnbergsterrassen och Stadsparken pågår för fullt. Stadsparken har följande
tidsplan: Samråd-Vinter 2018/2019, Granskning- vintern 2019, Antagande- Vintern 2020/2021. En ny
lekplats i stadsparken kan vara klar 2021-2023, beroende på om detaljplanen överklagas eller inte.

När kan barnen börja leka i den utlovade äventyrslekparken?
Under 2016 togs en programhandling för Äventyrsparken fram samt vissa markundersökningar
gjordes. Under 2017/2018 genomfördes projekteringen och förfrågningsunderlag togs fram. Nu ligger
upphandlingen för utbyggnaden av äventyrsleken ute och byggnationen beräknas starta under
sommaren/ hösten 2018 och färdigställas sommaren 2019. Bygglovsansökan lämnades in i mitten av
maj.

Lekplatsprogram
När jag googlade ordet ”lekplatsprogram” hittade jag Trollhättans program.
Det var på 192 sidor och min dator hängde sig när skulle bläddra i dokumentet. Så tycker jag inte att
vi ska ha det. Jag är generellt emot pekpinnar om att det skall finnas exakt en lekplats per x antal barn
och den lekplatsen skall innehålla en gunga och en sandlåda, målsättning och syftet skall vara, etc etc.
Jag är Liberal, det kommer från ordet liber som betyder frihet. Jag vill gärna att våra barn skall ha
friheten att välja var man skall leka och med vad, det skall inte våra politiker bestämma. Vi skall vara
möjliggörare för olika typer av lekparker på olika ställen i kommunen som ägs av olika möjliggörare.
Idag är det dock begränsade antal kommunala lekplatser som finns och det måste vi råda bot på men
inte genom dekret från ovan.

