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Medborgarförslag om förbättringar i Hässelby
gård.
Svar på medborgarförslag, dnr HV 2020/739.
Förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om förbättringar
inom Hässelby gård. Skribenten anser att stadsdelen behöver mer
belysning för att motverka känslan av otrygghet under kvällstid.
Vidare behövs det fler skräpkorgar för att minska nedskräpningen
och förbättra stadsmiljön. Därutöver anser skribenten att det behövs
fler parklekar och ett större utrymme där ungdomar kan vistas.
Med anledning av inkomna synpunkter har förvaltningen för avsikt
att se över behovet av ytterligare belysning och skräpkorgar på
parkmark inom Hässelby gård.
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I övrigt har förvaltningens ansvariga enhet meddelat att det finns en
omfattande verksamhet för barn och unga inom stadsdelen. I
Hässelby gård finns Lyktans fritidsgård där ungdomar kan vistas.
Verksamheten har samarbete med kulturskolan, två pedagoger
arbetar tillsammans med fritidsledare för att väcka ungdomars
intresse för kultur. Vidare arbetar verksamheten dagligen i
Hässelbygårdsskolan tillsammans med skolpersonal för att lära
känna unga och bredda målgruppen. Det finns också ett samarbete
med flera föreningar som ungdomarna besöker. Under lov och
sommar anpassas verksamheten och personal möter upp unga i
Hässelby gård på skolgården eller där de vistas och ordnar
aktiviteter utomhus. Med anledning av restriktionerna under
pandemin har en del verksamhet tyvärr haft stängt för ungdomar.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för verksamhetsstöd
och stadsmiljö i samverkan med avdelningen för barn och unga.
Ärendet
I inkommet medborgarförslag framförs önskemål om förbättringar
inom Hässelby gård. Skribenten anser att stadsdelen behöver mer
belysning för att motverka känslan av otrygghet under kvällstid.
Vidare behövs det fler skräpkorgar för att minska nedskräpningen
och förbättra stadsmiljön. Därutöver anser skribenten att det behövs
fler parklekar och ett större utrymme där ungdomar kan vistas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har förståelse för inkomna synpunkter, stadens ansvar
för belysning är uppdelat mellan stadsdelsnämnden och
trafiknämnden. Stadsdelsnämnden ansvarar för belysning vid
parklekar, lekplatser, förvaltningens anlagda fotbollsplaner och
motionsspår på parkmark. I övrigt är det trafiknämnden som
ansvarar för installation av belysning vid gatumark och torg. Även
renhållningsansvaret är uppdelat, stadsdelsnämnden ansvarar för
renhållning och utplacering av skräpkorgar inom park- och
naturområden och trafiknämnden ansvarar för renhållning på
gatumark och torg. Med anledning av inkomna synpunkter har
förvaltningen för avsikt att se över behovet av ytterligare belysning
och skräpkorgar på parkmark inom Hässelby gård.
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I övrigt har förvaltningens ansvariga enhet meddelat att det finns en
omfattande verksamhet för barn och unga inom stadsdelen. I
Hässelby gård finns Lyktans fritidsgård där ungdomar kan vistas. I
samarbete med Hässelbygårdsskolan finns också eftermiddagsverksamhet på Lyktan alla dagar i veckan. Sedan 1 maj finns ett
samarbete med arbetscentrum på övre plan, där barn och unga kan
nyttja deras lokaler för exempelvis läxläsning under kvällstid.
Verksamheten har samarbete med kulturskolan, två pedagoger
arbetar tillsammans med fritidsledare för att väcka ungdomars
intresse för kultur. Vidare arbetar verksamheten dagligen i
Hässelbygårdsskolan tillsammans med skolpersonal för att lära
känna unga och bredda målgruppen. Detta har ökat andelen flickor
som besöker fritidsgården. Det finns också ett samarbete med flera
föreningar som ungdomarna besöker.
Under lov och sommar anpassas verksamheten och personal möter
upp unga i Hässelby gård på skolgården eller där de vistas och
ordnar aktiviteter utomhus. Ibland nyttjas parkleken Stråket eller
ängarna inom Grimsta naturreservat. Även vid parkleken Guldet når
verksamheten ut till barn och unga i Hässelby gård, verksamheten
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har möjlighet att vara där ungdomar vistas. Till sommaren planeras
”summer fun” för målgruppen 13–16-åringar med extra
fritidsaktiviteter utanför Hässelängen. Med anledning av
restriktionerna under pandemin har en del verksamhet tyvärr haft
stängt för ungdomar.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Bilaga: Medborgarförslag, dnr HV 2020/739.
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