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Rusta upp lekplatsen mellan Sunnemobacken
och Värmlandsvägen i Farsta
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på ett medborgarförslag från Peggy Fredlund om att rusta upp
lekplatsen mellan Sunnemobacken och Värmlandsvägen i Farsta.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Peggy Fredlund att lekplatsen som
ligger mellan Sunnemobacken och Värmlandsvägen i Farsta ska
rustas upp. Fredlund menar att det är många barn och
förskolegrupper som besöker parken, att behovet av fler lekredskap
är stort och att vissa befintliga redskap börjar bli slitna.
Förvaltningen ser inte att det finns utrymme i budgeten för en
investering i nya lekredskap under innevarande år. När det gäller
upprustning av existerande anläggningar så bedömer förvaltningen
att vissa delar, i huvudsak de som är anlagda 1999, är väl använda
men fullt funktionsdugliga. En lekplatsbesiktning har gjorts under
året utan anmärkningar på brister i säkerheten.
Förvaltningen bedömer att vi kan måla om bänkar och bord
sommaren 2020 eller 2021.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Bakgrund och medborgarförslagets innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 5 mars 2020 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Peggy Fredlund om att rusta upp lekplatsen mellan
Värmlandsvägen och Sunnemobacken i Farsta. Förslagsställaren
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menar att det är många som besöker lekplatsen, att behovet av fler
lekredskap är stort och att vissa befintliga redskap börjar bli slitna.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser det som viktigt att kunna tillhandahålla lekplatser
med en bred variation av lekutrustning som uppmuntrar till lek och
äventyr för barn i olika åldrar i nära anslutning till bebyggelsen.
Farsta stadsdelsområde är stort till ytan med en mängd lekplatser
utspridda inom de tio stadsdelarna, något som i grunden är positivt
men som också innebär en utmaning när det gäller drift och
underhåll.
Lekplatsen som ärendet gäller ligger inom kvartersparken Västboda.
Parkplan för Farsta stadsdelsområde, fastställd av nämnden den 24
augusti 20171, beskriver besökstrycket i parken som medel2.
Parkplanen anger vidare att existerande ytor har fokus på mindre
barn och att det saknas funktioner för äldre barn och ungdomar.
De delar som parkplanen beskriver behöver utvecklas och värnas
handlar i huvudsak om parkytan. Följande två punkter gäller
lekplatsen:



Utveckla solskydd över sandlådan
Se över möjligheten att integrera lekytorna med de
omgivande naturmarksparkytorna, bland annat genom att ta
bort staketen vid volträcket liksom vid klätterställningen.

Anläggningarna i lekplatsen är uppförda olika år. Bilden nedan
visar anläggningsår för de olika delarna. Alla bänkar är från 1999.
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Se http://insynsverige.se/stockholm-farsta/protokoll?date=2017-08-24 § 3.
s. 84 Parkplan Farsta Stadsdelsområde Del 2, 2017-03-15
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Medborgarförslaget innehåller två delar. Den första handlar om att
komplettera lekplatsen med fler lekredskap, den andra om att
existerande anläggningar behöver rustas upp.
Förvaltningens bedömning är att det inte finns utrymme i budgeten
för att investera i nya lekredskap under innevarande år. Behovet är
också större vid andra lekplatser. Parken Västboda som lekplatsen
ligger inom ska enligt parkplanen utvecklas till en kvarterspark.
Denna investering bedöms dock ske längre fram än 2021.
Skicket på lekplatsen som stort är gott. Vissa delar, i huvudsak de
delar som är anlagda 1999, är som förslagsställaren skriver slitna
med framför allt färg som har flagnat. Bedömningen är dock att de
är funktionsdugliga. En lekplatsbesiktning har gjorts under året utan
anmärkningar på brister i säkerheten. Den upprustning som
förvaltningen bedömer behöver göras är att måla om bänkar och
bord, vilket förvaltningen avser att göra under sommaren 2020 eller
2021.
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Kostnad för en eventuell upprustning beror på omfattningen av den
och går inte att ange med en specifik siffra. Om nya lekredskap ska
till så ökar kostnaden betydligt, allt mellan 50 000 kronor och flera
miljoner beroende på typ av lekredskap. Att måla om bänkar och
bord beräknas kosta under 5 000 kronor och ryms inom
driftsbudgeten.
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Förslaget bedöms inte ha någon påverkan ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på ett medborgarförslag
från Peggy Fredlund om att rusta upp lekplatsen mellan
Sunnemobacken och Värmlandsvägen.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget
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