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Svar på förvaltningsremiss från Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning, gällande Parkplan
Spånga-Tensta 2020
Stockholms stads idrottförvaltning (Idf) har mottagit rubricerat
samrådsunderlag på remiss.
Bakgrund
Parkplan Spånga-Tensta 2020 är ett vägledande dokument som
beskriver hur grönstrukturen inom stadsdelsområdet ska vårdas
och utvecklas för framtiden. Parkplanen består dels i en strategisk
del, som övergripande beskriver stadsdelsområdets grönstrukturer
och strategier för utveckling. Dels i en andra del där det finns en
beskrivning av varje park- och naturområde med analyser, mål
och strategier för dessa. Arbetet med planen har genomförts
mellan april 2019 och fram till oktober 2020.
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Parkplan Spånga-Tensta 2020
I stadsdelsförvaltningens analyser av park- och naturmark har
även ytor som förvaltas av idrottsförvaltningen ingått
(bokningsbara idrottsplatser och bollplaner). Anledningen är att
dessa ytor, när de inte är bokade, ger möjlighet till spontanidrott,
vilket kompletterar de upplevelsevärden som förekommer i övrigt
inom stadsdelsområdet. Idrottsförvaltningen är positiv till att
stadsdelsförvaltningen ser idrottsytor som förvaltas av Idf som en
tillgång för spontanidrottande och som ytor som kan koppla till
park- och naturområdenas upplevelsevärden. Idf för gärna dialog
och samarbete med stadsdelsförvaltningen kring hur det
offentliga rummet såsom parker och naturområden kan kopplas
till idrottsförvaltningens olika anläggningar, och där de
förhoppningsvis kan komplettera varandra. Detta kan vara i
frågor kring trygghet, tillgänglighet, orienterbarhet och nåbarhet
till lekplatser, platser för bollspel/bollek och motionsspår kopplat till utegym exempelvis. I tidig dialog och samarbete
förvaltningarna emellan kan synergieffekter möjligen uppnås.
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Aktuella idrottsprojekt
Idrottsförvaltningen vill gärna lyfta ett exempel där förvaltningen
ser möjligheter till samverkan i snittet mellan parkmark och
idrott- och rekreationsaktiviteter. Ett planarbete har påbörjats för
en ny idrottsplats (Järva IP/Järva cricketplaner) i dalen mellan
Rinkeby och Tensta. Bakgrunden är att när Nälsta softball- och
basebollplan försvinner till följd av planerad dagvattenanläggning
behöver den planlagda idrottsmarken ersättas på annan plats.
I parkplanen omnämns den aktuella platsen (Spångadalen) som
en dalstråkspark med koppling ut mot Järvafältet och närliggande
stadsdelar samt som en viktig lunga i stadsdelen. Idf anser att det
går att utveckla en anläggning för bollspel i Spångadalen som
bevarar intrycken av de öppna ytorna och samtidigt ger platsen
liv och rörelse. Ytan kan fungera väl som integrerande för
aktivitet och rörelse, rekreation och idrott och kopplar även till
behovet att aktivera dalen. Aktiviteter som finns i form av ex.
crickespel idag, kan förstärkas och ge platsen en tydligare
koppling till Järvafältet där det finns motionsspår och där
Järvabadet nyligen tillkommit.
övrigt
Där det finns behov av ytor till spontanaktiviteter som skulle
kunna bidra till aktivitet och rörelse inom stadsdelsområdet för
Idf gärna en nära dialog med stadsdelsförvaltningen.
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