Skrivelse till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2020-01-30
Det har kommit till vår kännedom att öppna förskolan Vita Villan kommer att flytta till
Hässelängens parklek. Hässelby-Vällingby är en stor stadsdel och de föräldrar som
bor i Hässelby Villastad och Backluraområdet har framfört sina synpunkter om att de
har ett stort behov av att den öppna förskolan i Vita Villan finns tillgängligt i området.
Beslutet har tagits utan att ta hänsyn till vad föräldrarna i området tycker. För de
föräldrar som bor i Villastadsområdet är tillgängligheten till Parkleken Hässelängen
på 30 min avstånd med buss och minst 40 min promenad. Föräldrar som behöver
lämna sina barn i förskola och skola är därför begränsade att kunna ta sig till
Hässelängens öppna förskola. Vi vet att det är högt tryck på bussarna i området
under vissa tider och att det ofta är brist på plats för barnvagnar. Det händer redan
idag att väldigt många föräldrar får vänta på nästa buss när barnvagnsplatserna är
fulla.

När vi utgår från stadsdelens behov av tillgängligheten av öppna förskolor i området
så finns det i vår kännedom tre öppna förskolor i Hässelby-Vällingbyområdet enligt
stadsdelens hemsida. En i stråket Hässelby strand, en i Grimsta samt öppna förskolan
Vita Villan i Smedshagen. Det är även där missvisande information på stadsdelens
hemsida då öppna förskolan i stråket Hässelby strand inte är tillgänglig utan har varit
stängd i över ett år.

Föräldrar som bor i Villastadsområdet överväger ofta att inte åka in till Hässelby
strand och Hässelby gård just för att kollektivtrafiken inte är tillgänglig för
barnvagnsplatser vilket försvårar den dagliga lämningen och hämtningen av de andra
barnen som går i förskola och skola. Föräldrar berättar att när de har försökt åka från
Hässelby gård till Vita Villans öppna förskola har det orsakat stress när man väntar på
bussen då det finns stor risk för att man inte kan åka med bussen på grund av att det
inte finns plats för barnvagnar. Samma problem kommer att uppstå för de föräldrar
som bor i Villastads- och Backluraområdet när de nu ska åka in till Hässelby gård.
Vår fråga till stadsdelsförvaltningen är följande.
1. Hur har ni tänkt kring tillgängligheten med kollektivtrafiken i åtanke när Vita
Villans öppna förskola kommer flyttas till Hässelängens parklek?
2. Hur har ni tänkt kring att anpassa Vita Villans verksamhet till den nya lokalens

betydligt mindre yta och sämre skick i jämförelse till Vita Villan?
Vi i Vänsterpartiet är kritiska till beslutet och tycker att Vita Villan ska vara kvar som
öppen förskola och att parkleken Stråket ska vara tillgänglig för barnen i området.
Vänsterpartiet menar att parklekarna och fritidsgårdarna är av yttersta viktför barn
och unga och borde därför få mer pengar, inte mindre. Utöver att de är platser som
ger något att göra på fritiden så är de en viktig kugge i det förebyggande arbetet
mot att barn och unga dras in i otrygga miljöer eller kriminalitet.
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