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Medborgarförslag - Uppfräschning och
tillgängliggörande av plaskdamm,
Vårflodsparken Enskede
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag som har skickats in till stadsdelsförvaltningen
föreslår olika åtgärder på Vårflodsparkens plaskdamm, för att
förbättra dess tillgänglighet, samt öka dess kvalitéer då den är tom.
Stadsdelsförvaltningen håller med om att det är bra att
plaskdammen används även då den är tom och lyfter att om
underlaget är plant och jämnt går det redan idag att använda
stadsdelsområdets plaskdammar för olika aktiviteter då de är
tomma.
Ett upprustningsprojekt för plaskdammen pågår och
stadsdelsförvaltningen bedömer att det kan vara svårt att få till
ändringar nu. Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen ansvarar
för upprustningen och stadsdelsförvaltningen har därför skickat in
medborgarförslaget till projektgruppen för upprustningen, så får de
ta ställning till om det är möjligt att få med något i projektet.
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Bakgrund
En boende i Enskede har skickat in ett medborgarförslag om att
utföra olika åtgärder på plaskdammen i Vårflodsparken i stadsdelen
Enskedefältet. Syftet är att öka plaskdammens kvalitéer när den är
tom, så att aktivitet och rörelse inte begränsas till de varmare
månaderna.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Avdelningen för stadsmiljö och lokaler.
Funktionshinderrådet har läst medborgarförslaget och skickat in
synpunkter till förvaltningen.
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Ärendet
Medborgarförslaget föreslår olika åtgärder på plaskdammen i
Vårflodsparken i stadsdelen Enskede fältet, för att förbättra dess
tillgänglighet samt kvalitéer då den är tom. Åtgärdsförslagen består
av en ramp ner i plaskdammen, samt platåer och andra objekt i
plaskdammen som kan användas för lek, samt för att åka cykel,
skateboard eller kickbike på.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen håller med om att det är bra om
stadsdelsområdets plaskdammar är tillgängliga för så många som
möjligt och att de inbjuder till lek och aktivitet även när de är
tomma, vilket de är större delen av året. Detta ligger i linje med
uppdrag från budget om att främja mångfunktionalitet i stadens
parker och grönområden.
Om underlaget är jämnt och plant kan stadsdelsområdets
plaskdammar redan idag användas för olika aktiviteter, såsom en
säker plats för barn att lära sig cykla på eller för barn, ungdomar
och vuxna att åka skateboard på.
Hur plaskdammar används när de är tomma kan vara något som
förvaltningen behöver utreda vidare, för att bättre förstå om olika
åtgärder skulle kunna bidra till ökad aktivitet under större delar av
året än idag.
Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret bedriver ett projekt för
upprustning av dammen som ska vara färdigt under 2022.
Planeringsarbetet är i slutskedet och det kan därför vara svårt att få
till större ändringar nu. Som en del i projektet kunde boende och
besökare lämna in önskemål och synpunkter rörande upprustningen
av plaskdammen under vinter och vår 2021. Stadsdelsförvaltningen
har skickat detta medborgarförslag med bilaga till projektgruppen
för upprustningen, så får den gruppen bedöma om något från
förslaget kan lyftas in i projektet.
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Tillgänglighet
Stadsdelsområdets funktionshinderråd har tagit del av
medborgarförslaget och lyfter att de tycker att det är bra att
plaskdammar tillgänglighetsanpassas, men att det krävs
expertkunskaper för att bedöma hur dessa anpassningar skulle
kunna se ut. Förvaltningen håller med funktionshinderrådet i det
avseendet.
I upprustningsprojektet ingår en trappa med ledstänger ner i
plaskdammen för att öka tillgängligheten. Tillgänglighetsramper ner
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i plaskdammar är enligt dagens riktlinjer från Miljö- och
hälsoskyddsnämnden inte möjligt att anlägga eftersom det bedöms
innebära risker för vattenkvalitén. Detta bland annat därför att det
ofta innebär att skyddskanten runt plaskdammen behöver tas bort
där en ramp placeras.
Stadsdelsförvaltningen kan konstatera att riktlinjerna är framtagna
för att skydda vattenkvalitén i plaskdammarna, men att det
samtidigt förhindrar högre grad av tillgänglighet när plaskdammen
är tom. Portabla tillgänglighetsramper som placeras ut när
plaskdammar är tomma skulle kunna vara en lösning för att komma
runt detta problem, och säkerställa att fler kan delta i lek och
aktivitet i plaskdammarna utanför badsäsongen.
Barnrättsperspektiv
Medborgarförslaget innehåller förslag som bland annat är riktade
till målgruppen barn. Stadsdelsförvaltningen bedömer att tomma
plaskdammar idag kan användas till lek och aktivitet för barn, men
att det skulle vara bra att utreda vidare hur användningen ser ut.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
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Avdelningschef
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