ABCDE

Ekonomi och Stadsmiljö

Tjänsteutlåtande

Enskede-Årsta
stadsdelsförvaltning

sid 1 (2) 2005-11-10
Dnr 05-320/366

Handläggare: Kerstin Änggård
Tfn: 508 14 064

Till
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Upprustning av parklek i Enskede Gård – svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag
från Madeleine Persson.
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Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Chef ekonomi- och stadsmiljöavdelning

Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom ekonomi- och stadsmiljöavdelningen.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden gav 2005-08-25 förvaltningen i uppdrag att bereda ett
medborgarförslag från Madeleine Persson. Förslagsställaren påpekar att
parkleken ”Sjörövarparken” i Enskede Gård är i behov av upprustning.
Lekredskapen är trasiga och farliga för barnen. Parken används flitigt av
förskolor som ligger i området och övrig tid nyttjas parken av närboende
barn med föräldrar. En komplettering finns till medborgarförslaget där
föräldrar har önskemål om ett inhägnat område för de små barnen. Det
finns även ett påpekande om att området i parken är stort och outnyttjat.
Förvaltningens synpunkter
Lekparken Sjörövarparken har en viktig funktion för de boende i området.
Det är bra med ett inhägnat område för de yngsta barnen och lämpliga
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na ytor i en park är en tillgång och bra för spontan lek och bollspel av olika slag. Förvaltningen har förståelse för att föräldrar oroar sig för bär som
finns i häckplanteringarna runt omkring lekparken. Bären som omnämns
är dock inte giftiga. Det är Häggmispel som är planterad vid lekparken.
Förvaltningen instämmer i att det finns för få bord runt grillplatsen. Lekredskapen i lekparken är delvis slitna och behöver rustas upp. Den senaste
besiktningen av parken genomfördes i maj 2005 och för cirka en månad
reparerades vissa av lekredskapen. En total upprustning av en lekpark och
utökning av lekredskap är dock en stor kostnad som kan beräknas till cirka
0,8 mnkr. och inryms inte i årets budget.
I Enskede - Årsta stadsdelsområde finns som förslagsställaren påpekar tre
öppna förskolor. I Dalen på Dalgränd 13, i Stureby på Nykvarnsvägen 10
nära tunnelbanestationen Stureby och i Östberga på Våxtorpsgränd 18.
Förvaltningens uppfattning är att stadsdelsområdet är väl försett med öppna förskolor och för närvarande finns inga planer på att starta fler.
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