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Sammanställning av medborgardialog för
Farstaängen
Inledning
Syftet med denna PM är att presentera en sammanfattning kring
arbetet och resultat av medborgardialogen för aktivitetsparken på
Farstaängen. Dokumentet beskriver tillvägagångssättet och en
övergripande sammanfattning av innehållet i dialogerna.

Bakgrund
Farsta stadsdel växer och många nya bostäder planeras. Detta
innebär mer tryck på stadsdelens grönytor då fler personer kommer
dela på parker och rekreationsområden. Det finns därför en
anledning för Farsta stadsdel att se över hur grönområdena i
stadsdelen kan utvecklas.
Nämndens beslut om en aktivitetspark på Farstaängen grundar sig
dels i parkplanen och dels i ett medborgarförslag som skickades in
år 2017 av Love Svensson, en boende i Farsta. Han hänvisar till
Albys folkhälsopark i Botkyrka som ett bra exempel på hur
aktivitetsparken på Farstaängen skulle kunna se ut. Folkhälsoparken
i Alby har utvecklats genom aktivt deltagande från boende i
Botkyrka är full av både idrotts- och rekreationsaktiviteter som
riktas till invånare i olika åldrar.
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Metod
Som ett första led i genomförandet av nämndens beslut om en
aktivitetspark tar förvaltningen fram ett övergripande program för
parken. Som ett led i programarbetet genomför vi en
medborgardialog. Vi har flera mål med dialogen:
- Ta vara på invånarnas idéer till parkens utformning,
- Ta vara på invånarnas kunskaper om platsen
- Skapa förankring hos Farstaborna om förändringen.
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Tidsramen har varit snäv men förvaltningen har arbetat med
uppsökande dialog under perioden mitten av september till mitten
av oktober 2018.
Vi har bland annat träffat ett 50-tal elever i högstadieåldern från
Kvickentorpsskolan, Gubbängsskolan och Farsta grundskola.
Eleverna har fått delta på workshops där de har fått beskriva sin syn
på Farstaängen idag – vad de tycker om platsen idag, vad som
saknas, vad de känner kring trygghetsfrågor etcetera. De har också
fått berätta vilka behov och funktioner de önskar i den nya
aktivitetsparken och vad staden kan göra för att öka tryggheten. De
har ritat och markerat på kartor. Unga tonåringar är generellt en
samhällsgrupp vars aktiva deltagande i medborgardialoger är starkt
begränsat – vid inbjudan till allmänna dialogsammankomster är de
ofta frånvarande. Av den anledningen är detta en grupp som
behöver prioriteras i dialogarbetet.
Vidare har Farstaängens parklek fått besök av förvaltningen där vi
har intervjuat personer på plats om Farstaängen. Det har även
funnits enkäter som besökare har haft möjlighet att fylla i, enkäterna
har funnits tillgängliga ett par veckor under september och oktober.
Enkäter har också funnits på Tuben för att bland annat personer som
deltar i seniorverksamhet ska få möjlighet att tycka till om parkens
utformning. Förvaltningen har också träffat Love Svensson som
lämnade medborgarförslaget på plats på Farstaängen. Han gavs då
tillfälle att beskriva mer i detalj vad han tänkte om platsens
utveckling.

Resultat
En övergripande bild av vad som sagts i dialogerna sammanfattas
nedan:
Tom och lugn plats idag
Farstaängen anses av många vara en lugn och ganska intetsägande
plats. Ungdomar ser inte att det finns något att göra på platsen, inte
heller någonstans att sitta eller umgås. I anslutning till parkleken
sker mycket aktiviteter med mindre barn och småbarnsfamiljer, men
ängen i övrigt används inte speciellt mycket – den ses som
förhållandevis tom. Smitvägen genom Dälden blir ofta lerig och
många ger uttryck för att det är jobbigt med folk som cyklar över
ängen istället för runt på cykelvägarna.
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Många önskemål om aktiviteter
Det finns en stor variation vad gäller hur invånarna önskar att
Farstaängen ska utvecklas, framförallt har ett stort antal aktiviteter
önskats. Utegym är något som många invånare vill ha. Även en
minigolfbana önskas av många samt klätterställningar, hinderbana,
cykelhinderbana.
Bevara det gröna
Trots viljan att utveckla Farstaängen är det många röster som
belyser vikten av att inte exploatera området för hårt – låt träd,
buskar och annat grönt finnas kvar även om platsen ska bli en
aktivitetspark.
Wifi och plats för att chilla
Fler ungdomar lyfter hur Farstaängen borde ta efter Alby
folkhälsopark och installera Wi-fi, bluetooth-högtalare och platser
att ladda sin telefon. En väldigt stor andel av de tillfrågade, unga
som gamla, lyfter fram hur det måste finnas mer sittplatser i form av
bänkar, uteplats för picknick, hängmattor eller dylikt.
Belysning, toalett och buller
Utifrån trygghetsaspekten är det belysning och att få bort stora
buskar nära gångvägarna som lyfts fram. Också mer praktiska saker
som soptunnor och toaletter önskas. En person lyfter att något borde
göras åt bullret från Nynäsvägen då det stör parken. Även vikten av
en sammanhängande park där olika aktiviteter inte är alldeles för
separerade har påpekats.
Uppskattningsvis har ca 100 invånare tyckt till om Farstaängen.
Det allmänna intresset för en utveckling av Farstaängen kan
bedömas som positivt – responsen har inte kantats av skeptiker eller
allmänna nejsägare.
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