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Skrivelse om Upprusta Rågdalens parklek och
bygg plaskdamm
Svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi)
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
En skrivelse har skickats in till förvaltningen, där
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill
veta hur förvaltningen ser på parkleken Rågdalens utveckling.
Författarna av skrivelsen anser att parkleken fyller en viktig
funktion, men att den är i behov av upprustning.
De två frågor som författarna av skrivelsen vill att förvaltningen
besvarar är vilka planer som finns för parkleken i Rågdalen och om
det är möjligt att vidareutveckla parkleken, med till exempel en
plaskdamm.
Förvaltningen håller med författarna till skrivelsen om att
Rågdalens parklek är viktig för Rågsved. Parklekar fyller flera olika
syften, främst för barn och unga, men det är även en plats där
föräldrar kan träffas och lära känna varandra.
Förvaltningen lyfter att några åtgärder är inplanerade, bland annat
en upprustning av basketplanen samt ett upprustningsprojekt för
Bäverdalens bollplan, som Idrottsförvaltningen genomför.
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Frågan om en plaskdamm i Hagsätra eller Rågsved föreslår
förvaltningen kan behandlas inom ramarna för kommande
detaljplanearbeten i Fokus Hagsätra- Rågsved.
Bakgrund
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har
skickat in en skrivelse till förvaltningen där de frågar vilka planer
som finns för parklekens framtid.
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Skrivelsen inkom till förvaltningen den 17 juni 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Stadsmiljö och lokaler i
samverkan med Social omsorg barn och unga.
Ärendet
Författarna till skrivelsen anser att stadens parklekar fyller en viktig
funktion, för framförallt barn. Eftersom Hagsätra och Rågsved
förätas och växer, menar de att befintliga parklekar bör bevaras och
underhållas.
Vidare påpekar de i skrivelsen att Rågdalens parklek är populär och
uppskattad, men att den har underhållsbehov. Enligt skrivelsen är
det den enda bemannade kommunala verksamheten i Snösätradelen
av Rågsved.
De två frågor som författarna av skrivelsen vill att förvaltningen
besvarar är:
1. Finns det planer på att upprusta parkleken?
2. Går det att i samband med en upprustning att utveckla den
vidare genom att exempelvis anlägga en plaskdamm i
parken?
Synpunkter och förslag
Förvaltningen håller med författarna till skrivelsen om att
Rågdalens parklek är viktig för Rågsved. Parklekar fyller flera olika
syften, främst för barn och unga, men det är även en plats där
föräldrar kan träffas och lära känna varandra. På detta sätt kan
parklekar främja gemenskap och bidra till starka lokalsamhällen.
Förvaltningen har pågående planer för parkleken som ligger i linje
med vad som föreslås i skrivelsen. I dialog med Svenska
basketförbundet och de två lokala förningarna Rågsveds IF och
Drömstort, bedrivs ett arbete för att öka basketintresset i området.
Som en del i detta arbete kommer basketplanen bredvid Rågdalens
parkleksbyggnad upprustas under hösten.
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Under 2020 genomförde förvaltningen en tillgänglighetsinventering
av parklekens utemiljöer, som resulterade i olika åtgärdsförslag som
ska utredas tillsammans med verksamheten under året. Exempel på
åtgärdsförslag är att förbättra skyltningen för parkleken.
Idrottsförvaltningen bedriver ett projekt som innefattar att göra om
Bäverdalens bollplan till en konstgräsplan som kan frysas till
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skridskobana på vintern. De bedömer att arbetet kommer vara
färdigt denna vinter.
Bollplanen är inte del av parkleken, men ligger i närområdet, så
förvaltningen anser att projektet kan bidra med nya kvalitéer i
Rågdalen.
Förvaltningen har sedan i våras arbetat med att ta fram en riktlinje
för parkleksutveckling. Strategin ska säkerställa att utvecklingen av
parklekar ger största möjliga nytta för invånare i stadsdelsområdet.
Under hösten kommer riktlinjen att färdigställas och den kommer
sedan börja tillämpas under 2022.
Som skrivelsen lyfter, kommer det att byggas mycket i Hagsätra
och Rågsved framöver. I närområdet pågår detaljplanearbete utmed
Bjursätragatan, och det är möjligt att grönkompensationsåtgärder
kan användas för att utveckla Rågdalen ytterligare, för att möta
behoven från den växande befolkningen.
Inom stadsdelsområdet finns det idag plaskdammar i Årsta,
Östberga, Enskedefältet, Stureby och Bandhagen. Förvaltningen
anser att Hagsätra eller Rågsved skulle kunna vara en lämplig plats
för en framtida plaskdamm, dels eftersom det skulle bidra till en
bättre geografisk spridning av plaskdammar i stadsdelsområdet men
också eftersom det är ett växande område med mycket planerad
exploatering. I nuläget har förvaltningen dock inga pågående planer
för att bygga en ny plaskdamm någonstans i stadsdelsområdet.
Förvaltningen föreslår att frågan om en plaskdamm i Hagsätra eller
Rågsved tas med i kommande planeringsarbeten inom ramarna för
Fokus Hagsätra- Rågsved.
Barnperspektiv
I verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning står det att fritidsgårdar och parklekar erbjuder
ett brett, attraktivt utbud av aktiviteter som ger barn och unga en
meningsfull fritid där de kan utöva olika aktiviteter och inspireras
till att vidga sina intressen.
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Förvaltningen anser därför att bevarande och utveckling av
stadsdelsområdets parklekar är en viktig aspekt för att främja barns
behov i stadsutvecklingen.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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