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Lekplats vid Stadsarkivet
Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Den 25 oktober 2016 inkom ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om att utöka lekplatsen i Sven
Wallanders park.
Förvaltningen anser inte att lekplatsen ska utökas eftersom den
öppna ytan invid den används till spontant bollspel och det är ont
om sådana ytor inom östra Kungsholmen. Stadsdelsnämnden
beslutade även vid sitt sammanträde den 27 februari 2012 att det är
viktigt att ytan hålls öppen av denna anledning.
Däremot kommer lekplatsen på närliggande Kungsholms hamnplan
att rustas och utökas under 2017 vilket kommer att innebära
förbättrade lekmöjligheter inom östra Kungsholmen.

Bakgrund
Den 25 oktober 2016 inkom ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd om att utöka lekplatsen i Sven
Wallanders park invid Stadsarkivet. Stadsdelsnämnden beslutade
vid sitt sammanträde den 15 november att överlämna förslaget till
förvaltningen för beredning.
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Ärendet
Förslagsställaren önskar att lekplatsen vid Stadsarkivet utökas och
framhåller att där finns gott om oanvänd yta och att lekplatsen kan
utökas med lekredskap för större och mindre barn såsom
exempelvis gungor. Förslagsställaren har också noterat skador på
den befintliga klätterställningen.

Karta som visar Sven Wallanders park läge invid Stadsarkivet. Parken ligger vid krysset.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens 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.
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Förvaltningen är medveten om att det finns ett behov av
lekmöjligheter inom den östra delen av Kungsholmen men anser
inte att lekplatsen i Sven Wallanders park ska utökas i nuläget. En
anledning är att ytan används till spontant bollspel av förskolor och
skolor. Inom norra delen av Kungsholmen råder en brist på bollytor
och lämpliga platser att anlägga en bollplan på saknas.
Stadsdelsnämnden har också tidigare vid sitt sammanträde den 27
februari 2012 ärende dnr: 1.2.4.-426-2011, beslutat att det är viktigt
att ytan hålls öppen av denna anledning. Angående
förslagsställarens synpunkter om lekställningen så är den sliten och
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behöver bytas ut. Förvaltningen har därför beställt en ny ställning
som kommer att monteras under våren 2017.
För att förbättra lekmöjligheterna i närområdet kommer
förvaltningen däremot att rusta och utöka lekplatsen på Kungsholms
hamnplan under 2017 med bland annat gungor, rutsch,
cykelkarusell och balanslek.
Bilaga
Medborgarförslaget
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