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Parken vid Sysslomansgatan
Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen föreslår att parkmiljögruppen får i uppdrag att inom ramen
för skötseln av parken vid Sysslomansgatan ta hänsyn till de förslag som framförs
om bl.a. information till hundägare.
Ärendets beredning
Medborgarförslaget anmäldes vid stadsdelsnämndens sammanträde i april. Förslaget har beretts av parkmiljögruppen för norra innerstaden.
Bakgrund
I ett medborgarförslag 2 april ombedes stadsdelsnämnden genomföra några mindre förändringar i parken vid Sysslomansgatan samt informera hundägare om för-
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bud mot hundar i lekplatsen samt regler för hundhållning i övrigt, både här och i
näraliggande parker.
Stadsdelsförvaltningens synpunkter och förslag
Parken söder om Sysslomansgatan har flera viktiga kvaliteter och funktioner. I
stadsdelsområdets parkplan som stadsdelsnämnden beslutades om i februari 2008
beskrivs den på följande sätt:
”Området som tidigare ägts av Stockholms sjukhem friställdes och bebyggdes i
slutet på 30-talet. I det centrala partiet anlades en park. Några av de gamla träden bevarades som monumentala solitärer. I området syns spår av en äldre allé,
troligen den som hörde till gården Lilla Rålambshov. En blomstergård med konstverket ”Gosse med urna” av David Wrelin (1992) och sittplatser finns i parkens
nordöstra hörn. I parkens sydöstra del finns en spännande gång genom ett syrenbuskage.
Parken är en liten grön oas och de många gamla träden ger parken en fin karaktär. För att de värdefulla träden ska kunna bevaras bör en trädvårdsplan tas fram.
Tillgångsanalysen visar att en lekplats skulle behövas i parken, men då ingen efterfrågan finns kan anläggandet av en sådan skjutas på framtiden.”
De historiska värden som parken har bör bevaras på de sätt som beslutats i parkplanen. I samband med att trädvårds- och skötselplan tas fram, genom parkmiljögruppen, bör möjligheten till bl.a. förbättrad information till hundägare liksom
övriga idéer i medborgarförslaget beaktas.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.
Bilagor
Medborgarförslaget
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