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Er referens
Nämndsekreterare
Sarah Johansson
sarah.m.johansson@stockholm.se

Stockholm, 2020-12-14

Kommentarer på tjänsteutlåtande om Parkmiljön i Dianaparken
Hösten 2020 skickade jag in ett medborgarförslag om Dianaparken i Hjorthagen. Jag har nu
fått möjlighet att ge mina kommentarer på Tjänsteutlåtande Dnr ÖST 2020/839 ”Parkmiljön i
Dianaparken – svar på tre medborgarförslag”. Mina kommentarer till tjänsteutlåtandet är
sammanställda nedan.
Vänligen,
Pia Sundbergh
pia_sundbergh@hotmail.com
070-646 17 15

Angående åldersinriktningen
I tjänstutlåtandet står att läsa: ”På grund av parkens begränsade yta har fokus på lekmiljön
varit för yngre barn, med hänsyn till att den nybyggda lekmiljön vid Hjortgläntans parklek och
flera nya lekplatser i Norra Djurgårdsstaden, riktar sig både till yngre och äldre barn.”
En uppenbar fråga jag ställer mig är varför staden då valt att fokusera på yngre barn när det i
dialogen med allmänheten framkom ett behov av att ”utveckla lekmöjligheterna för äldre
barn.”? Vilket syfte tjänar en medborgardialog då resultatet från denna inte ligger till grund för
det som sedan utförs? Dianaparken används tyvärr mindre idag än innan upprustningen.

Angående gungfunktionen
Vidare framgår att: ”I samband med att stadsdelsnämnden fattade beslut om programmet
fick förvaltningen i uppdrag att komplettera parken med en gungfunktion, vilket har
genomförts. […] För att aktivera och skapa möjlighet till mer fria lekar byttes gungställningen
ut till en mindre gunga samt andra typer av lekredskap. […] Då lekutrustningen, som tidigare
varit utspridd, samlades till den mer skuggiga parken, valdes den större gungställningen bort
till förmån för en mindre gunga för att det skulle rymmas fler olika typer av lekredskap.”
Jag kan ha viss förståelse för att antalet gungor var tvunget att begränsas i och med att man
ville samla lekredskapen i den skuggigare delen av parken. Men ett problem som jag
framförde och som inte har bemötts eller kommenterats i stadens svar, är att den gunga som
nu finns på plats är dåligt konstruerad. Den kan mer ses som en slags vagga, inte en gunga.
De äldre barnen har gått miste om gungfunktionen och de yngre barnen har inte lika stor
glädje av den som de kan få av en ”traditionell” gunga.
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Angående enkäten om lekmöjligheterna i Hjorthagen
I tjänsteutlåtandet omnämns en enkät: ”I syfte att få en mer heltäckande bild av
lekmöjligheterna i Hjorthagen, genomför förvaltningen under hösten en enkätundersökning till
vårdnadshavare på förskolor i stadsdelen. I enkäten ställs bland annat frågor om man tycker
att det finns lekmöjligheter både för yngre och äldre barn i Hjorthagen.”
Denna enkät har ännu inte nått ut till vårdnadshavarna. Ett första SMS (se bilaga nedan) har
skickats ut, men utan länk eller hänvisning till hur man svarar på enkäten. När jag fick ta del
av detta tjänsteutlåtande där ni hänvisar till enkäten hörde jag av mig till rektorn för Norra
Djurgårdsstadens förskolor (Kari Flodman). Hon återkom direkt och meddelade att hon skulle
se över saken. Samma dag fick jag ett nytt SMS, men även denna gång utan länk eller
hänvisning (se bilaga nedan). Jag återkopplade till rektorn som skulle gräva vidare i saken.
Alla de vårdnadshavare jag talat med i området har upplevt samma problem som jag.

Angående sandlådan
I tjänsteutlåtandet framförs: ”Vad gäller synpunkten om sandlådan, så fylls sandlådorna alltid
upp till bredden när de är nya, därefter sätter sig sanden och minskar naturligt i och med att
barnen leker i den. Förvaltningen anser därför inte att sand behöver tas bort, utan att
sanddjupet kommer justeras ändå.”
Förmodligen på grund av dess dåliga konstruktion, men även för att parken som helhet inte
är särskilt lockande, är det sällan några barn som leker i sandlådan. Det kommer därför att
dröja mycket lång tid innan sanden sätter sig. Det kanske ändå kan vara värt att ta bort lite
sand för att se om det kanske kan locka till sig lite fler barn (och föräldrar).

Bilaga
Lydelse av SMS nummer 1 mottaget fredag 4 december (kom två gånger 11:16 resp 11:17,
utan länk till enkäten):
Hej
Här kommer en enkät angående Hjorthagens lekplatser. Vänligen svara på denna.
Med vänlig hälsning
Norra Djurgårdsstadens förskolor

Lydelse av SMS nummer 2 mottaget onsdag 9 december (kom två gånger 16:52 och 16:53,
utan länk till enkäten)
Hej
Verkar som länken till enkäten saknades i det tidigare utskicket. Hoppas att ni ser den nu i
den bifogade informationen.
Med vänlig hälsning
Norra Djurgårdsstadens förskolor
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