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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag att förbättra
Fornminnesparkens lekplats

Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ditte Westin
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om
förbättringsåtgärder i Fornminnesparkens lekplats. Förslagsställaren
vill att nuvarande lekutrustningar ska tillgänglighetsanpassas till
barn i yngre åldrar. Medborgarförslaget berör även frågor om
säkerhetsanpassning av nuvarande sandlådans stensarg samt en
förlängning av spångar längs lekplatsen.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget beträffande
förbättringsåtgärder i Fornminnesparkens lekplats. En utredning av
vilka behov lekplatsen har föreslås genomföras under våren 2017.
Åtgärder i lekplatsen kopplat till utredningen kan påbörjas
försommaren 2017 och bekostas med reinvesteringsmedel för
lekplatsutrustning.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning den 27 januari 2017. Medborgarförslaget
anmäldes till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd den 20 april 2017.
Ärendet
Stadsdelsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att
förbättra Fornminnesparkens lekplats. Förslagsställaren vill att
lekplatsen ska tillgänglighetsanpassas så att även yngre barn (1-4
år) kan leka med samma lekutrustning som äldre barn.
Genom att förenkla och anpassa trappor och trappsteg till
lekutrustningarna hävdar förslagsställaren att även yngre barn kan
få tillgång till rutschkanor och hängbroar på samma villkor som
äldre barn.
Förslagsställaren konstaterar även att sandlådans utformning inte är
säker för små barn då sandlådans sarg är inramad av större stenar.
Medborgaren föreslår att stenarna istället byts ut till sedvanlig
träinramning.
Vidare föreslår förslagsställaren att spångarna som är utplacerade
intill tennisplanen förlängs och får en ny sträckning då de är en
sådan uppskattad lekyta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsdelsutveckling.
Medborgarförslaget anmäldes till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
den 20 april 2017.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att
lekparken inte är anpassad för alla barn, oavsett ålder.
Förvaltningen ställer sig därför positiv till förslaget beträffande
förbättringsåtgärder i Fornminnesparkens lekplats.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning föreslår att förvaltningen, under
våren 2017, utreder vilka behov lekplatsen har i syfte att förbättra
möjligheten till lekytor för barn i alla åldrar. Stadsdelsförvaltningen
utreder även säkerhetsaspekten gällande nuvarande stensarg runt
befintlig sandlåda.
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Fornminnesparkens lekplats ligger i anslutning till Lunda gravfält
och parkens utformning är kopplad till omgivningens historia och
karaktär. Stadsdelsförvaltningen eftersträvar därför att förbättringar
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och ny lekutrustning ska utformas på sådant sätt att de anpassas till
omgivningen.
Åtgärder i Fornminnesparkens lekplats kan påbörjas under
försommaren 2017 och bekostas med reinvesteringsmedel för
lekplatsutrustning.
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