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Skydd över barnvagnsparkeringen vid
Odlarängens öppna förskola i Tallkrogen
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden bifaller ett medborgarförslag från Lisa Löfgren
om skydd över barnvagnsparkeringen vid Odlarängens öppna
förskola i Tallkrogen.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Lisa Löfgren att någon form av tak
sätts upp utanför Odlarängens öppna förskola i Tallkrogen för att
skydda barnvagnar mot regn och snö. Idag står vagnarna helt
oskyddade.
Förvaltningen instämmer i att barnvagnarna behöver ett skydd mot
nederbörd. Vi föreslår att ett regnskydd placeras i så nära anslutning
som möjligt till öppna förskolans entré. Förvaltningen föreslår att
åtgärden finansieras inom 2020 års budget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Bakgrund och medborgarförslagets innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 december 2019 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Lisa Löfgren. Löfgren föreslår att något slags tak
ordnas för barnvagnarna utanför öppna förskolan som finns i
anslutning till parkleken Odlarängen i Tallkrogen. Nu står vagnarna
helt oskyddade mot regn och snö. Även om vagnen har regnskydd
är det inte roligt att lägga i eller lyfta ur barn i ösregn.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att det skulle vara bra med ett regnskydd
för barnvagnar i anslutning till öppna förskolans verksamhet vid
Odlarängen. Även verksamhetens medarbetare är av samma
mening. Då det inte finns utrymme för inomhusförvaring föreslår
förvaltningen att ett barnvagnsförråd placeras utomhus. Cirka 6
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meter ut från fasadens långsida tillhör marken AB Familjebostäders
fastighet. Utanför fastighetsgränsen är det parkmark vilket är
förvaltningens ansvar.

Entrén till öppna förskolan på Kaggeholmsvägen 28

Förvaltningen föreslår att ett portabelt barnvagnsförråd i trä med
utrymme för 4–5 vagnar placeras i öppna förskolans närhet.
Kostnaden beräknas till ungefär 35 000 kronor. Förvaltningen
föreslår att åtgärden finansieras inom 2020 års budget. Exakt
placering av förrådet bestäms i samråd med Familjebostäder.
Antingen placeras det på fastighetsägarens asfaltsyta eller några
meter längre bort på förvaltningens parkmark.
Förvaltningen gör bedömningen att det i frågan om barnvagnsförråd
saknas relevanta jämställdhetsaspekter.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden bifaller
medborgarförslaget.
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