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Sommaröppna parklekar och fritidsgårdar – skjut upp stängningen av Fagerlid
Snart stänger skolor och förskolor för sommaren och ett stort antal barn och unga har ett
långt lov framför sig. På grund av Covid-19 så har alla Stockholmsbor uppmanats att
undvika resor även inom landet.
Vi har fått rapporter om att våra parklekar nu under pandemin är extra populära och har
ett stort antal besökare under en hel dag. Som exempel besökte nyligen hela 800 personer
en av våra parklekar utspritt över en dag. Vanligtvis över sommaren så brukar de flesta
parklekar och fritidsgårdar stänga. Endast en parklek, Farstaängen är öppen över hela
sommaren och är ett populärt tillhåll för många barnfamiljer.
Nu med covid-19 är läget ett annat. Med smittspridning i vårt samhälle, uppmaning om
”hemester” och att undvika kollektivtrafiken så blir närmiljön än viktigare. Det är därför
bra om man kan ha gångavstånd till närmaste öppna fritidsaktivitet, som givetvis fortsatt
bedrivs utomhus.
Så länge det inte råder utegångsförbud så bör barn och ungas hälsa och välmående fortsatt
prioriteras genom att deras naturliga fritidsmiljöer fortsatt får vara öppna. Förvaltningen
har föredömligt hållit dessa verksamheter igång under covid-19 och förlagt alla
sammankomster utomhus. Parklekar och fritidsgårdar fyller dessutom ett tomrum nu när
skolorna stänger och många planerade aktiviteter, träning och resor till äldre släktingar nu
blir inställda. Dessutom anser vi att stadsdelen fortsatt bör erbjuda denna trygghet och
service öppen för alla. I och med covid-19 har mångas ekonomi även blivit ansträngd.
Öppna parklekar och fritidsgårdar erbjuder fortsatt avgiftsfria alternativ även till familjer
som just nu har det svårt.
Farsta stadsdel är byggt med en klar majoritet av lägenheter. Det finns gott om natur, men
väldigt få barn har en egen tomt att leka på. I vår bebyggelse finns därför både behov och
efterfrågan av gemensamma utomhusytor som kan användas av barn och unga och de som
finns är väldigt populära.
Ju färre öppna parklekar desto mer koncentration och smittspridning mot bakgrund av att
många kommer att fira ”hemester”. Det är även trygghetsskapande att utbildad
fritidspersonal finns på plats då många barn och unga möts, istället för enbart
obemannade lekparker. Med närvarande personal kan också barn och ungdomar snabbare
fångas upp vid oro eller dåligt mående. Flera ungdomar efterfrågar även sommarjobb hos
Stockholms stad. Då situationen inom äldreomsorgen i och med covid-19 är ändrat är just
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de feriearbetena borttagna denna sommar. Med samtliga parklekar i vår stadsdel öppna
kan även ungdomar få uppskattade sommarjobb på dessa platser.
Mot bakgrund av minskad trängsel och smittspridning samt att beakta närhetsprincipen så
bör även stängningen av parklek Fagerlid skjutas fram. Det är en populär parklek många
vill ha kvar.
Den politiska blågröna majoriteten tog beslutet om att stänga parklek Fagerlid i december
2019 under helt andra förutsättningar. I och med spridningen av covid-19 är läget ett
annat som vi hoppas det politiska styret kan beakta.
Sammanfattning
Samtliga parklekar och fritidsgårdar i vår stadsdel ska hållas öppna sommaren 2020
med anledning av covid-19.
Detta på grund av följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

att erbjuda trygghet för barn och unga när skolorna stänger
att Stockholmarna uppmanats att stanna i sitt närområde
att många planerade verksamheter för målgruppen är inställda
att många familjer fått ansträngd ekonomi som resultat av covid-19
att främja gångavstånd till närmaste fritidsverksamhet så kollektivtrafiken inte
används
att undvika trängsel och smittspridning som det finns risk för om endast en
parklek är öppen
att det kan vara ytterligare en möjlighet för ungdomar att sommarjobba inom
Mot den bakgrunden bör även stängningen av parklek Fagerlid skjutas upp.

I och med covid-19 så har staden tagit en rad extraordinära beslut där ekonomiska tillskott
skjutits till vissa verksamheter. Vi anser ovanstående verksamheter för barn och unga vara
lika viktiga som något annat. Vi vill därför uppdra åt förvaltningen samt det politiska
styret att möjliggöra att samtliga våra parklekar och fritidsgårdar kan vara öppna i
sommar till glädje för barnen i Farsta.
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