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Sandlåda i Fredhäll
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Den 26 september 2016 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om sandlåda i Fredhäll. Förslaget är
att lekplatsen i Fredhällsparken utökas med en sandlåda.
Förvaltningen är positiv till medborgarförslaget som är både rimligt
och ekonomiskt genomförbart. Förvaltningen föreslår att nämnden
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera lekplatsen i
Fredhällsparken med en sandlåda. Exakt placering och utformning
ska studeras närmare för att under våren 2017 få sandlådan på plats.
Bakgrund
Den 26 september 2016 kom det in ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om sandlåda i Fredhäll.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 20 oktober 2016
att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
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Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att det i Fredhällsparken invid
plaskdammen finns en mindre lekpark som är jättebra men att det
saknas någon form av aktivitet för yngre barn. Förslaget är att
lekplatsen utökas med en sandlåda. Enligt förslaget är sandlådor
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mycket populära hos småbarn och det saknas helt i Fredhällsparken.
Vidare beskrivs att den enda sandlådan som finns i Fredhäll ligger i
Spårvagnsparken och den parken ska som bekant renoveras under
2017.
Enligt medborgarförslaget skulle den nya sandlådan med fördel
kunna placeras precis öster om gungorna. Där finns en stor ek som
skulle kunna ge bra skugga åt småbarnen som är känsliga för sol.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsmål ska Kungsholmens
parker utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Här
ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande park som är tillgänglig, trygg och välskött.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla och sköta
lekplatserna så att de passar barn i alla åldrar.
Förvaltningen är positiv till medborgarförslaget som är både rimligt
och ekonomiskt genomförbart. Förvaltningen föreslår att nämnden
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera lekplatsen i
Fredhällsparken med en sandlåda. Exakt placering och utformning
ska studeras närmare för att under våren 2017 få sandlådan på plats.
Bilaga
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