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Plaskdamm för barn i
Oppundaparken i Svedmyra
Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Emma
Hansen om en plaskdamm för barn i Oppundaparken i Svedmyra.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
avdelningschef

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Emma Hansen att en plaskdamm
för barn anläggs i Oppundaparken i Svedmyra. Det har byggts
många nya bostäder i området så det finns enligt Hansen många
som skulle uppskatta en plaskdamm.
Parken rustades upp så sent som 2015 så det finns inga
möjligheter till nya investeringar. En plaskdamm är dessutom
mycket kostsam att anlägga. Upprustningen föregicks av ett
samråd med kringboende och parken har utformats efter
önskemål som framfördes på det mötet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Medborgarförslaget
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 augusti fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Emma Hansen. Hansen föreslår att en plaskdamm
ska anläggas i Oppundaparken. Det finns många flerbostadshus i
området och det har byggts mycket nytt, bland annat längs
Grycksbovägen. Parken är en bra samlingsplats och många skulle
uppskatta en plaskdamm.
Förvaltningens synpunkter och förslag
De fyra plaskdammar som finns i stadsdelsområdet är alla
mycket uppskattade. Plaskdammar finns i Fagersjö, Farsta,
Sköndal och Hökarängen.
Oppundaparken rustades upp så sent som 2015. Vid det samråd
som hölls hösten 2014 bidrog de medverkande invånarna med en
mängd önskemål om vad de ville ha i parken. Dock nämndes inte
plaskdamm. Efter mötet kom det in ett skriftligt önskemål om en
poolanläggning. Detta var ett önskemål som inte var möjligt att
genomföra då det är alltför ytkrävande och kostsamt.
Det ställs numera också mycket höga krav på vattenkvalitet,
toaletter, städning med mera vid stadens plaskdammar och
driftkostnaderna har därmed ökat. Driftkostnaden för en
plaskdamm är cirka 50 000 kronor årligen och en nyanläggning
uppskattas till cirka 5–7 miljoner kronor.
Förvaltningen tror som Emma Hansen att en plaskdamm skulle
vara uppskattad av både barn och föräldrar, men på grund av
ovanstående angivna skäl bedömer förvaltningen att förslaget inte
kan genomföras.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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