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Ämne: Medborgarförslag parkmiljö Dianaparken

Hej
Med anledning av den genomförda upprustningen av Dianaparken vill jag påtala
och föreslå följande:
1. Att parken kompletteras med den typ av gungor som fanns där tidigare. Den
nya och enda! gungan är rent ut sagt värdelös; små barn riskerar att ramla
ur den och för större barn ger den knappast den kittling i magen som en
vanlig gunga ger. Parken avänds mindre nu sedan de gamla gungorna
förssvann. Den som konstruerat den nya gungan kan aldrig ha gungat.
Undvik dessa i stadens lekparker och parklekar!
2. Sandlådan bör ser över, byggas om eller bytas ut. Med dagens utformning
finns det ingen upphöjd kant att sitta på så en vuxen som vill bygga
tillsammans med sitt barn får det klurigt att hitta en bra sittposition. Lite
bättre fungerar det vid den yta som har en "smalare" kant men man får
ändå sitta på snedden och sträcka sig. Går det kanske att bara ta bort lite
sand så är problemet löst? Nu är ju "lådan" fylld till bredden. Går det att ta
bort t.ex. 20 cm i djup utan att det blir för lite sand kvar att leka med?
3. Lekparken saknar nu en klätterställning eller liknande som passar för barn i
åldern runt 5-6 år. Tidigare fanns en klättervägg med en uppskattad
rutschdel. Jag har förståelse för att det är svårt att tillgodose allas behov på
en liten plats men som det är nu är det i princip bara rutchkanan som passar
äldre barn (4-6 år) resten är för småbarn (1-3 år).
Det känns tråkigt att klaga men eftersom vi hade en sådan fin medborgardialog
inför renoveringen är det synd att dåliga konstruktioner gjort att parken blir
mindre utnyttjad nu än tidigare.
Vänligen

