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Lekplats vid Thorildsplan - medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Karin Norman

Britt Mattsson

stadsdelsdirektör

avdelningschef

Sammanfattning
Anna Amundberg föreslår i ett medborgarförslag att den tidigare lekplatsen vid
Thorildsplan återställs samt utvidgas med minst en gunga.
Förvaltningen anser att det är viktigt att det finns lekutrymmen utomhus för barn
och föreslår att två gungdjur placeras på grönytan. Kostnaden för lekutrustning
och markarbeten uppskattas till ca 20 tkr och kan inrymmas inom 2011 års budget
för underhåll.
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Bakgrund
Anna Amundberg inkom i januari 2011 med ett medborgarförslag om att återställa
en mindre lekplats på en grönyta vid Thorildsplan. Stadsdelsnämnden beslutade
vid sitt sammanträde den 17 februari att överlämna förslaget till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Anna Amundberg föreslår att den tidigare lekplatsen återställs samt utvidgas med
minst en gunga. Medborgarförslaget bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen i norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
På den aktuella platsen vid Thorildsplan fanns tidigare några lekredskap. Dessa
togs bort, då de var i dåligt skick och ersattes inte med nya lekredskap, eftersom
förvaltningen då gjorde bedömningen att det var få barn som vistades här.
Den aktuella lilla grönytan domineras av en mycket gammal ek. En av
förvaltningen konsulterad trädvårdsexpert har klassat trädet som bevarandevärt
med tanke på dess placering och den biologiska mångfalden som den bidrar till.
Med rätt vård bedöms eken kunna leva i ytterligare minst 100 år förutsatt att
trädvårdande åtgärder utförs regelbundet, t.ex. att reducera kronan. Ur
risksynpunkt kommer det också att vara nödvändigt att undersöka ekens stam för
att kunna sätta in de rätta åtgärderna.
Enligt förvaltningen är det inte möjligt att anlägga en lekplats med en
gungställning, som förslagsställaren önskar, eftersom en sådan inte får plats på
denna yta. En gungställning kräver ett stort säkerhetsutrymme, d.v.s. 4 meter både
framför och bakom gungan. Vad som skulle kunna inrymmas på platsen är ett par
mindre lekredskap, t.ex. två gungdjur.
Förvaltningen anser att det är viktigt att det finns lekutrymmen utomhus för barn
och föreslår att två gungdjur placeras på grönytan. Kostnaden för lekutrustning
och markarbeten uppskattas till ca 20 tkr och kan inrymmas inom 2011 års budget
för underhåll.
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