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Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden angående att måla
botten blå eller grön i plaskdammen i Vängåvan på Stora Essingen.
Förvaltningen anser att måla botten med färg inte är en lämplig metod, eftersom
färgen lossnar efter ett tag. Att anlägga plattor av terrazzo (cementmosaik) är
däremot en bra metod men kostnaden för detta, ca 420 000 kronor, ryms inte inom
förvaltningens budgetram år 2011. Förslaget tas med som ett möjligt alternativ
inför stadsdelsförvaltningens budgetprioriteringar 2012.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden från Jan E Hedman.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 augusti 2011 att ärendet
skulle beredas. Medborgarförslaget bifogas.
Ärendet
I ärendet föreslår förslagsställaren att botten i plaskdammen i Vängåvan på Stora
Essingen målas blå eller grön till nästa säsong.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns två olika metoder för att ge plaskdammen en färg på botten. Det ena är
att måla botten med epoxyfärg. Detta har prövats bl.a. i Rinkeby men har tyvärr
gett dåligt resultat. Efter ett tag lossnar nämligen färgen. En nackdel är också att
färgen innehåller allergiframkallande kemikalier.
En bra metod är att anlägga plattor på plaskdammens botten av terrazzo (även
kallat cementmosaik eller konstbetong) vilket består av en gjuten cementpasta och
ett färgat material av sten. Kostnaden för att anlägga en sådan botten uppgår till ca
2,500 SEK per kvm, vilket för Vängåvans del skulle innebära ca 420 000 SEK.
Förvaltningen anser att det inte är lämpligt att måla plaskdammens botten med
epoxyfärg. Terrazzo är däremot en bra metod men kostnaden för detta ryms inte
inom förvaltningens budgetram år 2011.
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