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Skrivelse om plats för förskolepaviljong på Stora Essingen
På nämndmötet i augusti behandlades ett svar på ett medborgarförslag om utredning av
plats för förskolepaviljong på en naturtomt vid korsningen
Essingeringen/Källbergsvägen/Junohällsvägen.
I svaret på medborgarförslaget nämnde stadsdelsförvaltningen att
Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret har en pågående utredning om
möjligheterna att bebygga naturtomten vid
Essingeringen/Källbergsvägen/Junohällsvägen. Förvaltningen nämnde vidare att det
enligt Exploateringskontoret är mycket svårt att bygga på den föreslagna platsen.

Vi saknar dock en mer detaljerad beskrivning av varför det skulle vara svårt att bygga en
tillfällig föreskolepaviljong på naturtomten. Vilka problem har naturtomten och gäller
dessa även för tillfälliga byggnader såsom en förskolepaviljong? Om det föreligger
problem med naturtomten, vilka lösningar eller åtgärder finns det och vilka
merkostnader skulle de medföra om man trots dessa byggde en tillfällig
förskolepaviljong på platsen?
Stadsdelsförvaltningen har tidigare nämnt att man även har tittat på andra platser på
Stora Essingen där man eventuellt skulle kunna bygga en tillfällig förskolepaviljong. Det
är inte tillfredsställande att förvaltningen endast kort informerar om att ett antal platser
för tillfällig förskoleverksamhet och förslag på tomtmark har undersökts och bedömts
inte vara realiserbara, utan att samtidigt också informera på vilka grunder dessa ej
ansetts lämpliga.
Med anledning av ovan önskar vi därför svar på följande frågor:

1. Varför bedöms naturtomten vid Essingeringen/Källbergsvägen/Junohällsvägen
vara svår att bygga på?
2. Gäller dessa svårigheter att bebygga naturtomten även för en tillfällig byggnad
såsom en förskolepaviljong?

3. Vilka lösningar eller åtgärder finns det för att kunna bygga en förskolepaviljong
på naturtomten och vilka merkostnaden skulle sådana lösningar eller åtgärder
medföra?

4. Vilka andra platser på Stora Essingen har förvaltningen tittat på för att bygga en
tillfällig förskolepaviljong och varför har dessa inte bedömts lämpliga?

