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Motion om en kreativ vision för
Högdalstopparna som ett viktigt led i
skapande av Ekopark Syd. Remissvar på
skrivelse från Maria Hannäs (v), KS 328883/2014.
Förslag till beslut
1. Exploateringsnämnden åberopar kontorets tjänsteutlåtande
som svar på skrivelse från Mara Hannäs (v) angående motion
om en kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i
skapande av Ekopark Syd.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
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Exploateringsnämnden har fått ”Motion om en kreativ vision för
Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd”
på remiss t o m den 31 okt 2014.
Det finns ett program för Högdalstopparna från 2005, som är
antaget av kommunfullmäktige. I motionen lyfts behovet av en
ny vision på ekologisk grund som förverkligas med rörelse,
rekreation och biologisk mångfald i fokus. I motionen föreslås att

Exploateringskontoret
Avdelningen för Projektutveckling

Tjänsteutlåtande
Dnr E2014-01471
Sida 2 (2)

kommunfullmäktige beslutar att ta fram en handfast vision för
Högdalstopparna som natur- och rekreationsområde på ekologisk
grund med fokus på barn och unga. Visionen ses som ett första
led i skapandet av Ekopark Syd, en del av Hanvedenkilen som
inkluderar Fagersjö, Rågsveds friområde och Norra Magelungen.

Kontorets synpunkter
De kommunala förvaltningarna har för närvarande inget uppdrag
att ta fram en ny vision.
I programmet för Sambandet Högdalen – Farsta är den framtida
visionen att skapa ett utvecklat samband med förbättrad
tillgänglighet till natur- och rekreationsområden, med bl a
tydligare entréer och spår. Programmet föreslår också att det
skapas flera aktiviteter kopplade till utomhusvistelse, sport och
rekreation i området samt att känsliga ekologiska spridningssamband värnas och säkras.
Exploateringskontoret arbetar efter det framtagna programmet för
Högdalstopparna, antaget av kommunfullmäktige 2005 och efter
programmet för Sambandet Högdalen-Farsta. Ambitionen är att
utveckla området till ett attraktivt och välbesökt rekreationsområde med stora möjligheter till spontanidrott, friluftsliv, naturoch kulturupplevelser.
Projekt som har genomförts i områdets närhet har finansierat
gångvägar upp till Högdalstopparna, restaurerat pulkabacken och
den före detta slalombacken. Delar av området arrenderats ut för
Frisbeegolf, skärmflygning och weight-pull (en tävlings- och
träningsform för draghundar.) Kontoret diskuterar kontinuerligt
nya idéer med intressenter och prövar då möjligheten att upprätta
nya upplåtelser som stämmer med programmet för Högdalstopparna och program för Sambandet Högdalen-Farsta.
I takt med att kontoret startar nya exploateringsprojekt i närområdet kan kontoret föreslå ytterligare investeringspengar för att
utveckla Högdalstopparna för rekreation och friluftsliv.

Exploateringskontorets förslag
Kontoret föreslår att nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
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