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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Staket i Pontonjärparken
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Föräldrar har önskat att Pontonjärsparken hägnas in med staket för att öka
säkerheten för deras barn. Stadsdelsförvaltningen redovisar både för- och
nackdelar med inhängning av parker. Stadsdelsförvaltningen avstyrker en
total inhägnad av Pontonjärparken och föreslår - förutsatt att ekonomiskt
utrymme kan skapas - en utökad inhägnad runt själva lekytorna. Kostnaderna för en sådan åtgärd kan beräknas till omkring 100 tkr. Dessa medel
finns inte budgeterade i för i år. Genom omprioritering i budgeten kan det
ekonomiska utrymmet eventuellt skapas om den ekonomiska utvecklingen
fortsätter åt rätt håll för nämnden. Förvaltningen bedömer att man i och
med tertialrapport 2 i september kan bedöma om det är ekonomiskt möjligt.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Gemensam service.
Bakgrund
I namninsamling och separat skrivelse har föräldrar framfört önskemål om
staket kring Pontonjärparken. Föräldrarna menar att staket borde sättas
upp längs Pontonjärgatan, längs nedfarten till garaget i väster samt längs
Baltzar von Platens gata upp mot kvarteret Basaren - se bifogad karta,
bilaga 1. Samma förslag stöds också av den enskilda förskolan Fredrik
Eens minne, som använder Pontonjärparken för sina barn.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ansvarar för nästan 20 olika lekplatser i stadsdelsområdets
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parker. Några få av dessa är inhägnade med staket försett med grindar. Inte
i något fall är en hel park inhägnad.
I Stockholm finns ingen tradition av inhägnade parker utan staden kännetecknas av öppenhet och tillgänglighet. Inhägnade parker har hittills inte
varit förenligt med de idéer som styrt stadens planering. Stadsmiljögruppen för innerstaden, där skönhetsrådet, stadsmuseum, stadsbyggnads-kontoret, stadsträdgårdsmästaren och stadsdelarna finns representerade, avstyrker enhälligt att parker hägnas in.
Det är inte ofarligt att bo och röra sig i en storstad - speciellt inte för barn och rimliga insatser ska naturligtvis göras för att minska riskerna. Det
”skydd” som stadsdelsnämnden, som ansvarar för lekplatser, kan skapa i
form av staket eller olika former av hinder kan dock innebära en falsk
säkerhet. Pontonjärparkens södra och västra ytterkant är omkring 300
meter lång. Parken används av många andra än småbarnsföräldrar. T ex
genar många genom parken på väg till och från jobb eller skola. Minst fyra
grindar skulle krävas i ett sådant staket som föreslås och risken är överhängande att de kommer att lämnas öppna.
Stadsdelsförvaltningen tror inte att en inhägnad av Pontonjärparken i sin
helhet är en bra lösning. Det stämmer inte heller överens med stadens
traditioner och det innebär en falsk säkerhet. Det är dessutom en relativt
kostsam lösning. Ett staket med träspjälor, likt det som idag finns som
inspringningsskydd runt gungställningen, kostar omkring 1000 kr per
löpmeter, inklusive grindar. Det är inte rimligt att investera 300 tkr i en
lösning som inte blir bra.
Om stadsdelsnämnden önskar att lekparken i ökad utsträckning ska inhägnas föreslår förvaltningen en utökad inhägnad runt själva lekytorna, enligt
skiss i bilaga 2. En sådan inhägnad med spjälstaket likt det som redan
finns kräver två grindar och beräknas kosta omkring 100 tkr. Dessa medel
finns inte budgeterade i för i år. Genom omprioritering i budgeten skulle
det ekonomiska utrymmet eventuellt kunna skapas om den ekonomiska
utvecklingen fortsätter åt rätt håll för nämnden. Förvaltningen bedömer att
man i och med tertialrapport 2 i september kan bedöma om det är ekonomiskt möjligt.
___________
Bilagor
1. Medborgarförslag
2. Kartutdrag över Pontonjärparken
3. Förvaltningens förslag till mindre inhägnad

