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Skrivelse till kommunstyrelsen

Låt föreningslivet ta över Fagerlids parklek i Hökarängen
Farsta stadsdelsnämnd beslutade i slutet av förra året att lägga ner parkleksverksamheten i
Fagerlidsparken som konsekvens av nedskärningar i budgeten för stadsdelarnas verksamheter
inom området barn, kultur och fritid. Detta föranledde i sin tur Fastighetsnämnden som idag
arrenderar marken av Exploateringsnämnden att avbryta planerna på att upprusta
parklekbyggnaden för att istället påbörja planering för att riva den eftersom befintlig fastighet
är tekniskt utdömd.
Nedläggningen av parkleken mötte stora protester bland boende i Hökarängen, eftersom
parkleken är en mycket uppskattad verksamhet som utgör en naturlig samlingsplats för
barnfamiljer i området. Parkleken är dessutom strategiskt placerad mellan flerfamiljshusen
och ett närliggande villaområde, vilket har gjort den till en viktig målpunkt för möten mellan
familjer med olika socioekonomiska förutsättningar. Hökarängens stadsdelsråd som samlar
företagare och föreningar i området har därför påbörjat ett arbete för att ta över ansvaret för
parkleksbyggnaden, rusta den tillsammans med en seriös byggaktör och möjliggöra fortsatt
verksamhet för barn och unga på platsen.
Hökarängens stadsdelsråd har ansvarat för flera liknande projekt tidigare, såsom Konsthall C
och Starrmyrans parklek i Hökarängen till följd av att verksamhet lagts ner i befintliga
lokaler. Genomförbarhetsförmågan hos stadsdelsrådet är således mycket god. Man har också
haft löpande kontakt med bostads- och fastighetsroteln, genom vilken politiken uttryckt att
man gärna ser en lösning där parkleksverksamheten kan fortsätta drivas av stadsdelsrådet
förutsatt att man lyckas finansiera en upprustning och fortsatt förvaltning av
parkleksbyggnaden.
Kontakt har tagits med fastighetskontoret, som inom ramen för nämndens uppdrag inte kan
överlåta byggnaden till stadsdelsrådet. Däremot ställer sig kontoret positiva till en lösning
som går ut på att fastighetsnämnden återlämnar den arrenderade marken till
exploateringsnämnden, samt överför fastigheten till bokfört värde till densamma.
Exploateringskontoret skulle i nästa steg kunna arrendera marken till stadsdelsrådet, som
bekostar en upprustning och fortsatt förvaltning samt verksamhet i parkleken genom
samarbete med lokala företag, skolaktörer och föreningar i området.
De senaste veckorna har det dock varit tyst – ingen kontakt har tagits med stadsdelsrådet från
exploateringskontoret eller ansvarig rotel. Samtidigt är rivningshotet överhängande, eftersom
fastighetskontoret inte kan låta byggnaden stå tomställd hur länge som helst. Vänsterpartiet
vill därför uppmana berörda nämnder att skyndsamt försöka hitta en lösning som innebär att
Hökarängens stadsdelsråd kan ta över arrendeavtalet och ansvaret för parkleksbyggnaden i
Fagerlidsparken. Om staden väljer att gå vidare med rivning trots att förutsättningarna finns

för lokala krafter att ta över verksamheten, skulle det inte vara något annat än ett stort svek
mot barn, unga och deras familjer i Hökarängen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
att

kommunstyrelsen i samråd med fastighetsnämnden och exploateringsnämnden
skyndsamt tar fram en lösning som innebär att Hökarängens stadsdelsråd kan ta
över arrendeavtalet och ansvaret för parkleksbyggnaden i Fagerlidsparken.
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En skrivelse i samma ärende har lämnats till fastighetsnämnden den 26 maj och kommer att
lämnas till exploateringsnämnden den 28 maj.

