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Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Inrättande av odlingslotter och en trädgård i anslutning till
Blackebergs äldreboende Björnsonsgatan och genomgångsbostäderna i Blackeberg. Svar på skrivelse av Karin Hanqvist (s)
FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar
på skrivelsen.

Olle Zetterberg
Solveig Svedgård

Bo Gyllsdorff

UTLÅTANDE

Bakgrund
Karin Hanqvist (s) hänvisar i sin skrivelse till önskemål från boende och
ansvariga om upprustning och planering av området kring äldreboendet på
Björnsonsgatan och genomgångsbostäderna i Blackeberg och ber kontoret
återkomma med förslag på hur man där skulle kunna anlägga en trädgård
och odlingslotter.
Gatu- och fastighetsnämnden har tidigare behandlat frågan vid två tillfällen,
dels en skrivelse från Bromma Stadsdelsnämnd 2002-05-07, dels en motion
av Eva Oivio och Karin Hanqvist (s) från 2002-10-22.
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Nämnden har vid båda tillfällen överlämnat kontorets utlåtande som svar.
Nämnden förklarade sig därvid villig att upplåta parkmark för en sinnenas
trädgård, men ansåg att finansiering av projektet borde ske av annan.

Kontorets förslag
Gatu- och fastighetskontoret konstaterar att det aktuella området är mycket
begränsat. Det gränsar till Grimstaskogen. Närheten till denna innebär enligt
kontorets uppfattning möjlighet till en stor rikedom av naturupplevelser.
Gräsytan väster om lekplatsen ligger inom det föreslagna Grimsta
naturreservat, och går därför inte att använda för kolonilotter. Att anlägga
kolonier på parkmark kräver planändring och avstyrkes av utrymmesskäl.
Den totala ytan räcker inte för att inrymma en upplåtelse även för privat
nyttjande utan måste vara tillgängligt för alla.
Kontoret anser inte att anläggandet av en trädgård här kan prioriteras före
övriga behov som upptagits i verksamhetsplan eller treårsprogram. Det har
heller inte upptagits bland stadsdelsnämndens prioriterade önskemål.
Kontoret medger att marken bakom kv Dalbon får disponeras för en
gemensamhetsträdgård där hyresgästföreningarna i området,
genomgångsbostäderna och servicehuset kan samverka enligt framlagt
förslag. Kontoret föreslår att berörda intressenter vänder sig till
stadsdelsförvaltningen för att sluta ett brukaravtal för aktuellt område.
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