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Inriktningsbeslut
Rivning av parklekshus Hässelängen, Beata
Sparres Gränd 24, Hässelby
Inriktningsbeslut
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anmoda
Fastighetskontoret att riva det befintliga parklekshuset på
Hässelängen för att möjliggöra en ny aktivitetsyta för barn
och ungdomar som tillskott till lekplatsens möjligheter i
nuläget.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma
till nämnden med underlag för ett genomförandebeslut.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Sammanfattning
Det befintliga parklekshuset vid Hässelängen är tekniskt uttjänt och
avtalet har sagts upp av förvaltningen. Förvaltningen har identifierat
ett behov av ombyggnation av lekplatsen för att kunna erbjuda barn
och ungdomar varierande aktiviteter (exempelvis möjliggöra
skateboardåkning och yoga, dans samt tik tok ) samt att bättre
kunna utnyttja hela lekytan och göra Hässelängen tryggare.
Inledande diskussioner med fastighetsägaren Fastighetskontoret har
hållits och förvaltningen har skrivit en avsiktsförklaring som
motiverar varför förvaltningen anser att parkleksbyggnaden skall
rivas för att kunna ge plats för mer skiftande aktiviteter än vad som
idag ges möjlighet till.
Förvaltningen önskar fortsätta diskussionerna med
Fastighetskontoret med målet att ta fram underlag för ett
genomförandebeslut för rivning och därefter fortsätta processen
med utformningen av den nya aktivitetsytan.
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Bakgrund
Parkleken Hässelängen i Hässelby Gård har funnits en lång tid men
byggnaden är nu tekniskt uttjänt varför stadsdelsförvaltningen har
sagt upp hyresavtalet. På senare år har önskemål från invånare
kommit om att det behövs ytor som inbjuder till fysisk aktivitet
även för stadsdelens äldre barn och ungdomar, exempelvis någon
form av skateboardbana, yta för dans etc. Då lekparken i övrigt är
nyrenoverad skulle ytan där parklekshuset idag finns vara en
lämplig plats att anlägga en ny aktivitetsyta. En enkät om
invånarnas önskemål om detta utförs av förvaltningens
feriearbetande ungdomar v 44. Den nya aktivitetsytan kommer att
finansieras och skötas av förvaltningen.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen verksamhetsstöd och
stadsmiljö i samverkan med avdelningen för barn och unga.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen önskar fortsätta diskussionerna med
Fastighetskontoret för att en rivning skall genomföras.
Rivningen av parklekshuset är nödvändig för att kunna tillskapa den
nya aktivitetsytan som ger förbättrade möjligheter för varierande
utomhusaktiviteter för barn och ungdomar.
Social hållbarhet: I området kring Hässelängens lekpark är det
angeläget att bibehålla lekparken som mötesplats för barn och
ungdomar för att möta invånarnas behov av aktiviteter och trygghet.
Ett tillskott av aktivitetsyta ger förbättrad möjlighet till varierande
aktiviteter som bättre tillgodoser målgruppernas behov.
Ekonomi: Den nya aktivitetsytan bedöms kunna inrymmas i den
kommande budgeten och skötseln av ytan utförs av förvaltningens
upphandlade skötselentreprenör.
Uppdrag Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att fortsätta samtalet med Fastighetskontoret för att en
rivning av det tekniskt uttjänta parklekshuset skall bli aktuell och
därigenom möjliggöra anläggning av den nya aktivitetsytan.
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