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Vängåvans parklek på Stora Essingen – Godkännande av
program och genomförande
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner programmet och genomförandet av
upprustningen av Vängåvans parklek på Stora Essingen.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i
genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.
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Sammanfattning
Upprustningen av Vängåvans parklek har beviljats centrala investeringsmedel
inom ramen för projektet Stora Essingens parkstråk. Tillgänglighetsmedel har
använts i framtagandet av programmet då särskilt fokus har funnits på en mer
tillgänglighetsanpassad parklek.
Under 2011 arbetades ett förslag till program fram för upprustning av Vängåvans
parklek. Under september 2012 har parksamråd med allmänheten hållits avseende
programförslaget, därefter har revideringar gjorts och en grovkalkyl för
genomförandet tagits fram.
Genomförandet av upprustningen planeras till två etapper med start sommaren
2013. Etapp 2 planeras till hösten 2013 alternativt vår 2014. Budget för
genomförandet beräknas till 2,5 miljoner.
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Bakgrund
Kvartersparken och parkleken Vängåvan på Stora Essingen anlades på 40-talet, i
en tid då många parklekar växte fram varje år. Den är placerad centralt på ön och
utgör en populär samlingsplats för områdets barn, ungdomar och föräldrar.
Fritidsverksamheten i parklekshuset drivs ideellt av en föräldraförening.
Sedan 2010 finns en temporär förskola i direkt anslutning till parkleken, en del av
den ursprungliga parken har också upplåtits som förskolegård. Förskolans
tillkomst har inneburit att besökstrycket ökat i Vängåvan och således även slitaget.
Förskolans avtal gäller i upp till 10 år.
Enligt parkplanen för Kungsholmen 2008 är målet för Vängåvan att bevara
nuvarande värden och utveckla parken till en attraktiv kvarterspark.
Ärendet
Upprustningen av Vängåvans parklek utgör ett av stadsdelens prioriterade
parkprojekt som har beviljats centrala investeringsmedel inom ramen för projektet
Stora Essingens parkstråk. Tillgänglighetsmedel har använts i framtagandet av
programmet då särskilt fokus har funnits på en mer tillgänglighetsanpassad
parklek.
Under 2011 startade arbetet med att ta fram ett förslag till program för upprustning
av Vängåvans parklek. Arbetet inleddes med ett platsbesök där förvaltningen
träffade personalen i parkleken. Mötets syfte var att ta del av hur man utnyttjar
parken idag, vilka värden och brister man ser i miljön och vilka önskemål för en
upprustning som finns. Därefter påbörjades ett skissarbete som resulterade i en
programskiss med konkreta förslag.
Samråd och medborgardialog
Under augusti/september 2012 hölls parksamråd med allmänheten avseende
programförslaget. Förslaget fanns då utlagt på hemsidan och under en eftermiddag
i början av september var förvaltningen på plats i parkleken för att berätta om
förslaget, ta emot synpunkter och svara på frågor. Många av synpunkterna som
framfördes gällde förbättrad entré till parken, behov av ny grill med tak, generöst
med sittmöbler och papperskorgar samt att den populära vippbilen och
klätterställningen skulle finnas kvar. Efter samrådet har revideringar i
programhandlingen gjorts och en grovkalkyl för genomförandet tagits fram.
Vängåvan idag och mål med upprustningen
Parkleken består av två delar, en västlig och en östlig. I parkens västra del finns
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bland annat parklekshuset, sandlåda och större lekredskap så som klätterställning
och gungor. I den östra delen finns en plaskdamm som tas i bruk under
sommarhalvåret. När plaskdammen är tömd används ytorna i och runt dammen för
olika sorters lekar och spel.
En särskild analys av nuläget har gjorts inom ramen för programmet. Nedan följer
några identifierade behov och brister:


Viss lekutrustning, väderskyddet, plaskdammen och möbler är dåligt
anpassade för att möta kraven på tillgänglighet. Sandbakbordet är
felplacerat, lekstugorna behöver ramper och vissa ytor skulle behöva ny
beläggning för att bli mer tillgängliga.



Det befintliga väderskyddet och grillen är i dålig kondition och behöver
bytas ut.



Behov av generösare ytor för lek och bollspel.



Staket och grindar är slitna och behöver rustas upp.



Behov av förnyad och förstärkt belysning.



Vegetationen är till viss del sliten och överväxt och i behov av förnyelse.



Behov av fler sittplatser och papperskorgar.

Målet för upprustningen av Vängåvan är att åtgärda de identifierade behoven
ovan, samtidigt som parklekens småskaliga och trivsamma karaktär behålls. I
förslaget har stor vikt har lagts vid att hitta enkla sätt att öka lekvärdet för barn i
olika åldrar och för barn med funktionsnedsättning. Särskilda vegetations- och
belysningsåtgärder behövs för att öka trygghetskänslan i parken.
Genomförande och budget
Genomförandet av upprustningen planeras till två etapper, en västlig och en östlig,
med start för etapp väst sommaren 2013. Etapp öst planeras att starta till hösten
2013 alternativt till våren 2014. Då parkleken så tydligt är indelad i två stycken
rum kan en etappvis upprustning genomföras förhållandevis enkelt. Önskemål från
förskolan och parkleken har framförts om att bygget av den första etappen, etapp
väst, ska genomföras under sommaren då de båda verksamheterna är stängda. Med
denna planering kan således den östra delen av parken med plaskdammen hållas
öppen under sommaren 2013, för att sedan stängas för upprustning när
plaskdammen är tömd. Budget för genomförandet beräknas till 2,5 miljoner och
inryms delvis inom ramen för den sammanlagda budgeten för Stora Essingens
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parkstråk. Förvaltningen avser att våren 2013 ansöka om särskilda
investeringsmedel för ökad tillgänglighet så att projektet kan genomföras i sin
helhet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelnämnden godkänner programmet och ett
genomförande av upprustningen av Vängåvans parklek i enlighet med detta
tjänsteutlåtande och bifogad programhandling. Förvaltningen föreslår vidare att
nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i projektets
genomförandeskede inom ramen för den budget för projektet som beslutas av
kommunfullmäktige.
Bilagor
1. Program för upprustning av Vängåvans parklek.
2. Etappindelning för genomförandet.

