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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut och uppdrar åt förvaltningschefen att
teckna erforderliga kontrakt med entreprenör inom en ekonomisk ram av högst 2 mnkr.
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Stadsdelsdirektör
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Sammanfattning
Ett inriktningsbeslut för upprustning av Högalidsparkens parklek togs av stadsdelsnämnden den 15 dec 2005. Eftersom projektet kommer att överstiga beslutad delegationsgräns för förvaltningschefen, krävs ett nämndbeslut även för genomförandet. I detta
tjänsteutlåtande redovisas programförslaget. Samråd ägde rum i mars månad, där
förslaget mottogs positivt.
2 mnkr har avsatts till upprustningen. Förvaltningen bedömer att dessa medel ska räcka
för planerat genomförande. Förvaltningen föreslår att projektet genomförs enligt
tjänsteutlåtandet och att förvaltningschefen ges i uppdrag att fatta erforderliga beslut i
samband med genomförandet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsmiljöavdelningen.
Bakgrund
2005-12-15 beslutade stadsdelsnämnden om inriktningsbeslut för lokala mindre
parkinvesteringar. Ett av de mer angelägna projekten var upprustning av parkleken i
Högalidsparken. När Högalidsparken rustades av gatu- och fastighetskontoret för några
år sedan saknades medel för upprustning av parkleken. Eftersom projektet kommer att
överstiga beslutad delegationsgräns för förvaltningschefen krävs ett nämndbeslut för
genomförande.
Syfte
Parkleken är sliten och behöver förnyas. Dagligen besöks platsen av förskolor, skolor,
ungdomar och föräldrar med barn och är en av våra mest populära lekparker. Medborgare
har under senare år hört av sig med önskemål om upprustning.
Förstudier
Programmet har tagits fram av en landskapsarkitekt inom stadsmiljöavdelningen.
Önskemål och behov har kartlagts med hjälp av en enkät till målgrupperna, samtal och
intervjuer med parklekspersonalen, föräldragrupper och skolor. Ett flertal studier på plats
har förstärkt lämnade synpunkter. Samråd ägde rum i mars månad. Med utgångspunkt
från ovanstående förberedelsearbete har programmet formats enligt bilagan.
Förslag till upprustningsprogram
Markytornas kvalitet, funktion och avrinningsförmåga mm har setts över och kommer att
åtgärdas där slitage eller dålig funktion uppkommit. Vissa ytor, som idag fungerar väl,
bevaras t ex gräsytan i den östra delen och större delen av asfaltsytan i den centrala delen
av parkleken.
Nu befintliga och i viss mån utspridda objekt och lekredskap har samlats i naturlig närhet
till varandra i förhållande till olika ålderskategorier. Tillgängligheten har studerats och
beaktats vid val av lekredskap och framkomlighet. Småbarnsleken i nordöstra hörnet av
lekplatsen inhägnas och får delvis ny utformning och nya lekredskap. Alla lekredskap har
setts över - viss komplettering kommer att göras och vissa kommer att bytas ut mot nya.
Sol- och skuggstudier har varit vägledande vid placering av funktioner.
Allmänbelysningen har setts över och befunnits tillräcklig under förutsättning att den är
hel. Eventuellt behöver belysningen inom småbarnsleken förstärkas. Se i övrigt
programmet i bilagan.
Samråd
Samråd ägde rum den 21 mars i parklekslokalen. Några föräldrar, tre politiker från
stadsdelsnämnden samt representanter från förvaltningen deltog. Önskemål om fler
sittplatser, skräpkorgar, lekredskap samt bättre belysning framfördes. Programförslaget
mottogs positivt av de närvarande.
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Kostnad
2 mnkr avsattes inledningsvis till detta projekt och förvaltningen bedömer att dessa
medel ska räcka till att genomföra det planerade programmet.
Den långa vintern och sena snösmältningen har medfört att inmätning av ytor, nivåskillnader mm inte har kunnat genomföras förrän i april. Det har medfört att projekteringen (mängdberäkningar, materialkostnader, kalkyler mm) har dragit ut något på
tiden. Eftersom det är angeläget att komma igång med byggandet under sommaren
önskar förvaltningen få nämndens beslut om genomförande klart före sommaren.
Tidplan (preliminär)
Genomförandebeslut: juni
Bygge: juli – september
Besiktning: oktober
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar genomföra projektet enligt förvaltningens
förslag och ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta erforderliga beslut i samband med
genomförandet.
Slut

