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Remiss av Skrivelse från (S) om insatser för att
hålla stadens parklekar öppna

Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/167
Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Förvaltningen har fått en remiss av en skrivelse från S, Skrivelse om
insatser för att hålla stadens parklekar öppna. Remissen kommer
från Kommunstyrelsen. Förvaltningen beskriver det arbete som
pågår i samverkan med Fastighetskontoret för att kunna fortsätta att
bedriva parkleksverksamhet.
Bakgrund
Förvaltningen har fått en remiss av en skrivelse från S, Skrivelse om
insatser för att hålla stadens parklekar öppna. Remissen kommer
från Kommunstyrelsen och har diarienummer KS 2022/167.
Nämnden uppmanas att yttra sig senast 2022-05-17.
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Ärendet
Skrivelsen handlar om insatser för att hålla stadens parklekar öppna.
I skrivelsen framförs en oro för att staden ska tvingas stänga
parkleksbyggnader i staden. I skrivelsen efterfrågas;
- Vilken beredskap finns för att verksamheterna ska kunna
hållas öppna? Finns en plan för exempelvis paviljonger som
ersättningslokaler?
- Kan det garanteras tillräckligt med investeringsmedel för att
sanera, renovera eller nyinvestera i de aktuella
parkleksbyggnaderna så att inte ytterligare parklekar riskerar
att stängas permanent under det grönblåa styret?
Förvaltningen har 6 parklekar; Gulsippan, Stråket, Guldet, Ådalen,
Ripvidet och Starbo. Byggnaderna i parklekarna uppfördes under
1950-, 60- och 70-telet. Byggnaderna är rent byggnadstekniskt
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enkla byggnader och har i många fall nått sin tekniska livslängd.
Byggnaderna är uppförda utan korrekt detaljplan och med
tidsbegränsade bygglov. Detta gör att det inte är helt enkelt att riva
dem och bygga nya byggnader som uppfyller dagens krav.
Några parklekar i Hässelby-Vällingby har varit stängda under några
månader i vinter på grund av inomhusmiljön. När byggnaderna var
stängda bedrevs viss verksamhet utomhus samt att besökare kunde
hänvisas vidare till de parklekar som var öppna. Nu har
parkleksbyggnaderna öppnat upp igen eftersom mätningar visat att
halterna av kreosot inte är skadliga för de som vistas inomhus i
lokalerna.
Fastighetskontoret äger parkleksbyggnaderna och stadsdelsförvaltningen är hyresgäst. Förvaltningen har dialog med
Fastighetskontoret kring hur parkleksverksamheten ska kunna
fortsätta och arbetar med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.
Det som ses över är om verksamhet kan flyttas till andra lokaler,
riva befintliga lokaler och bygga nytt eller renovera byggnaderna.
Ärendets beredning
Ärendet har skrivits inom avdelningen för barn och unga i
samverkan med avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning
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