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Parklek i Årsta samt fler skuggiga lekplatser – svar på
medborgarförslag
Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag
från Anna Fredriksson.

Ulla Thorslund
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 Anna Fredriksson. Förslagsställaren bor i Årsta och
saknar en parklek dit hon kan gå med sitt barn.
Enligt förslagsställaren ligger många sandlådor och dagisgårdar i Årsta så
placerade att träd eller andra föremål saknas som kan ge skugga åt lekande
barn. En stor dold hälsofara som oroar förslagsställaren.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen håller med om att barns möjligheter till lek i speciellt
anpassade parker är av stor betydelse. En parklek är bemannad med
personal och lekparker är obemannade. I Enskede - Årsta stadsdelsområde
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finns två parklekar och de ligger i Östberga. I Årsta finns flera olika stora
lekparker med varierande lekplatsutrustningar.
Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att skydda sina barn mot för
mycket sol. Att vara försiktig och vistas lagom mycket i solen är viktigt. I
Apotekens informationsblad kan man läsa att små barn helst inte ska
utsättas för sol. Barnvagnar ska parkeras i skugga och leka bör barnen
göra under ett parasoll. Lite äldre barn som vill vara i solen måste skyddas
väl. På med solhatt och kläder som skyddar bra. Kläder skyddar mot både
UVA och UVB som är två typer av ultravioletta strålar. Ett par jeans
släpper inte igenom några strålar alls och en tunn T-shirt, klänning eller
skjorta har en solskyddsfaktor på ca 7. Snö reflekterar ca 80% av solens
strålar, sand 25% och vatten 10%, alltså blir solbestrålningen mycket
starkare vid skidåkning eller vid stranden. Att tänka på är att solen är
starkast mellan klockan 11 och 15.
Förvaltningen är särskilt uppmärksam på barns lekplatser. Lekplatserna
och lekredskapen besiktigas årligen. Stadsdelsområdets lekplatser kan
oftast erbjuda möjligheter till skugga. Förskolornas personal har en god
kunskap om att barn inte ska vistas i solen och vidtar åtgärder därefter.
Flera förskolor har parasoller, partytält har köpts in och fler träd ska
planteras, där det ej är naturlig skugga.
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