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Parkmiljön i Dianaparken
Svar på tre medborgarförslag
Förslag till beslut
Medborgarförslagen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förslagsställarna anser att den nyligen upprustade Dianaparken
bland annat bör kompletteras med en gungställning och att
sandlådan bör bytas ut. De menar även att det borde finnas mer
lekmöjligheter för äldre barn i parken.
I och med upprustningen har en ny vistelseyta med sittplatser, grill,
perennrabatt och stadsodling tillskapats i parken. För att skapa ett
mer effektivt nyttjande av ytan har lekutrustningen, som tidigare var
utspridd, koncentrerats till den skuggigare delen av parken. 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, som riktar sig både till yngre och äldre barn.
För att få en mer heltäckande bild av hur vårdnadshavarna ser på
lekmöjligheterna i Hjorthagen genomför förvaltningen under hösten
en enkätundersökning till vårdnadshavarna på förskolor i
stadsdelen, Enkäten tillsammans med leksäkerhetsbesiktning,
parkplanen och andra underlag föreslås ligga till grund för framtida
åtgärder.
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Bakgrund
I oktober 2020 kom det in tre medborgarförslag till Östermalms
stadsdelsnämnd om parkmiljön i Dianaparken. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober att överlämna
förslagen till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
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Ärendet
I samband med framtagande av program för upprustningen av
Dianaparkens lekplats, som antogs av stadsdelsnämnden 2018,
genomfördes en bred dialog med allmänheten och riktade
dialogtillfällen genomfördes även med barn på en förskola och en
skola i närheten, med ungdomsråd, funktionsråd och äldreråd i
stadsdelsområdet. Samtliga synpunkter som kom fram i dialogen
sammanfattades och värderades utifrån genomförbarhet. I
synpunkterna kom det bland annat fram att det var viktigt att bevara
utsikten, träden, grönskan, lugnet och karaktären på parken.
Önskemål om hur parken kunde förbättras bestod bland annat i att
parken skulle vara mer av en samlingsplats för alla åldrar samt att
utveckla lekmöjligheterna för äldre barn. I samband med att
stadsdelsnämnden fattade beslut om programmet fick förvaltningen
i uppdrag att komplettera parken med en gungfunktion, vilket har
genomförts.
För att nyttja parkens yta mer effektivt och för att skapa plats till
mer vistelseyta med sittplatser samlades lekredskapen i den mer
skuggiga delen av parken. 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. För att aktivera och skapa möjlighet till mer fria lekar
byttes gungställningen ut till en mindre gunga samt andra typer av
lekredskap.
Förslagsställarna anser att den nyupprustade parken ska
kompletteras med en gungställning, likt den som tidigare fanns på
platsen. De anser även att den nya sandlådan ska bytas ut, då den
befintliga saknar en upphöjd kant att sitta på. Alternativt föreslås att
det tas bort en del av sanden så att det går att sitta på kanten. Det
föreslås även att parken ska kompletteras med en klätterställning
eller liknande som passar lite äldre barn. Förslagsställarna anser att
grindarna ska åtgärdas så att det blir lättare att stänga och öppna
samt att växtlighet ska tas ner så att utsikten över vattnet blir bättre.
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Synpunkter och förslag
En viktig del av utvecklingen av Dianaparkens lekplats var skapa ett
mer effektivt nyttjande av ytan för att få rum med både
lekmöjligheter samt en samlingsplats för alla åldrar med sittplatser
och grönska. 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.
I takt med att invånarna i Hjorthagen ökar, bland annat i och med att
Norra Djurgårdsstaden byggs ut, ökar också konkurrensen mellan
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olika intressen och funktioner i parkerna. Förvaltningen ser därför
ett behov av mer helhetssyn på funktionerna i parkerna inom de
olika stadsdelarna på Östermalm. Flera nya lekplatser har
tillkommit i Norra Djurgårdsstaden de senaste åren. I våras öppnade
den nya lekmiljön vid Hjortgläntans parklek och utvecklingen av
Dianaparken har inneburit att fler funktioner nu finns i parken som
kan användas av både unga och gamla.
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. Enkäten
tillsammans med leksäkerhetsbesiktning, parkplanen och andra
underlag föreslås ligga till grund för framtida åtgärder.
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. Förvaltningen kommer se över grindarna så att dessa
fungerar som de ska samt se över om växtligheten som skymmer
utsikten över vattnet kan tas ner ytterligare.
Kerstin Andersson
Stadsdelsdirektör

Therese Rosen
Avdelningschef
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