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EKONOMI, UPPHANDLING, STADSMILJÖ OCH LOKALER

Handläggare: Mats Christenson
Telefon: 08-508 12 201

Till
Södermalms stadsdelsnämnd 2007-09-20

Gungor för små barn i Sjöstaden. Svar på
skrivelse.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och förslag till utökning
av antalet småbarnsgungor.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör
Ted Emanuelsson
Ekonomi, upphandling, stadsmiljö och lokaler

Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd gav, 2007-06-14, stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda
skrivelsen om hur man på bästa sätt kan utöka antalet småbarnsgungor i Sjöstaden. I
skrivelsen anges att antalet små barn, mellan 0-5 år, är 1 095 stycken i stadsdelen och att
antalet kommer öka kraftigt under de närmaste åren. Antalet gungor för de minsta barnen
upplevs vara alltför få (se bilaga).
Förvaltningens synpunkter
I Sjöstaden (Södra Hammarbyhamnen) finns idag tre lekplatser som förvaltas av
stadsdelsförvaltningen. Dessa finns på följande platser: Lumaparken, Sickla Park och i
Sjöstadsparterren. En fjärde lekplats finns i kv. Kölnan, men denna förvaltas i ca fem år av
Hammarby Sjöstadsprojektet innan den överlämnas till stadsdelsförvaltningen. Ytterligare en
lekplats i stadens regi planeras till år 2009 (kv. Proppen – Mårtensdal). Det planeras även för
en utvidgning av lekplatsen i Sjöstadsparterren till 2009-2010.
Bilaga: Skrivelse från Margareta Björk (m) mfl, Caroline Silverudd Lundbom (fp) och Ella
Bohlin (kd) ”Skrivelse angående gungor för små barn i Sjöstaden”.
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Endast en av ovanstående lekplatser har i dag gungor för småbarn, den i Sjöstadsparterren.
Här finns två stycken småbarnsgungor och två stycken däckgungor för lite äldre barn.
Förvaltningen föreslår att byta ut två däckgungor på lekplatsen i Sickla Park till två
småbarnsgungor. På lekplatsen i Lumaparken är det inte möjligt att placera in en gunga p g a
utrymmesskäl.
Den planerade lekplatsen i kv. Proppen kommer att utrustas med småbarnsgungor.
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