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Upprustning av Krausparken i Mälarhöjden
Anmälan av rapport från enkät för Krausparkens besökare
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning planerar att rusta upp
Krausparken, grönområdet och gångstråket mellan Axelsberg och
Mälarhöjden. Stadsdelsförvaltningen genomför våren 2018 en
förstudie och analys inför upprustningen. Genom en enkät har
stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter och förslag från
besökare i parken.
Hundra personer fyllde i enkäten som var tillgänglig på webben
under perioden 10 mars - 3 april 2018. De mest önskade förslagen
om utveckling av parken handlar om 1) Aktiviteter, till exempel
utegym, fler lekmöjligheter och platser för annan fysisk aktivitet,
2) Gör parken finare med nya växter, buskar och träd, bra belysning
och fler mysiga sittplatser, och 3) Rusta upp det som är slitet,
framför allt gångvägen, men även lekplatsen, klotter och så vidare.
Förstudien och enkäten är också ett resultat av det medborgarförslag
som kom in till stadsdelsnämnden 2017 om att anlägga ett
aktivitetsområde/utegym i Mälarhöjden.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag om att anlägga ett aktivitetsområde/utegym i
det gamla spårvägsområdet i Mälarhöjden kom in till
stadsdelsnämnden i augusti 2017. Förslaget innebar att anlägga en
aktivitetspark anpassad för både unga, äldre och personer med
funktionsnedsättning – en plats för träning och möten.
Stadsdelsnämnden svarade att förslaget generellt är bra och föreslog
att en förstudie utförs som stöd till framtida planeringsarbeten.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och
administrativa avdelningen. De fackliga representanterna fick
information om ärendet på samverkans grupp den 8/5 2018.
Ärendet
Krausparken är en grönyta med ett gångstråk mellan Axelsberg och
Mälarhöjden. Parken är i dåligt skick, men har fina möjligheter att
rustas till ett fint och uppskattat grönstråk. Med grund i det inkomna
medborgarförslaget om att anlägga en aktivitetsyta i Krausparken
mellan Axelsberg och Mälarhöjden, undersöker
stadsdelsförvaltningen möjligheterna att rusta upp hela parken.
Förstudie och enkät
En landskapsarkitekt har under våren 2018 i uppdrag att göra en
förstudie och analys på hur hela parkstråket kan utvecklas. De ska
även ta fram en förslagsskiss att utgå från i utvecklingsarbetet. Som
underlag för arbetet gjordes en enkät för få in synpunkter från
boende och besökare i parken. Enkäten kunde fyllas i på webben
under perioden 10 mars - 3 april 2018. Information om enkäten
spreds via affischer i parken, via stadsdelsförvaltningens
facebooksida samt lokaltidningarna.
Totalt hundra personer svarade på enkäten om Krausparken. De fick
svara på varför de besöker parken idag, vad de tycker är bra och
dåligt med parken och på vilket sätt de vill förbättra den i framtiden.
Enkätens resultat
Krausparken används idag framför allt för promenader, både som
rekreation eller som transportsträcka och för att rasta hunden.
Många använder den också för motion, framför allt löpträning men
även till exempel skidåkning på vintern. Parken används också
flitigt av barnfamiljer, som använder lekplatsen och gångvägen.
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Det som de svarande har angett att de uppskattar med parken är
framför allt grönskan, lummigheten och lugnet. De som motionerar
tycker också att det är bra att gångvägen inte är asfalterad.
Lekplatsen verkar vara uppskattad, även om några nämner att den är
sliten och bör rustas upp. Det man tycker är dåligt med parken idag
är framför allt att gångvägen är mycket dåligt underhållen med lera
och vattenpölar när det regnar. Det näst vanligaste klagomålet gäller
belysningen.
Förslagen om utveckling av Krausparken är många och de skiljer
sig åt på flera olika sätt. De mest önskade förslagen handlar om
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1) Aktiviteter, till exempel utegym, fler lekmöjligheter och platser
för annan fysisk aktivitet,
2) Gör parken finare med nya växter, buskar och träd, bra belysning
och fler mysiga sittplatser
3) Rusta upp det som är slitet, framför allt gångvägen, men även
lekplatsen, klotter och så vidare.
Synpunkter och förslag
Att så många som 100 personer tagit sig tid att svara visar på stort
engagemang för Krausparken bland boende och besökare. Svaren i
enkäten är ett viktigt underlag för den förstudie och analys som
stadsdelsförvaltningen ska göra tillsammans med en
landskapsarkitekt under våren 2018.
Enkätens resultat, att majoriteten av de svarande önskar sig nya
möjligheter till aktivitet och mötesplatser, samtidigt som grönskan
och lugnet kan bevaras i delar av parken, bör beaktas i planerna på
upprustning. Enkätens resultat går också i linje med det
medborgarförslag som kom in till stadsdelsnämnden 2017 om en
aktivitetsyta i Mälarhöjden.
Bilagor
1. Rapport enkät om Krausparken
2. Medborgarförslag om aktivitetsområde/utegym i Mälarhöjden
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