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Iordningsställa ett område vid Vårbackavägen
med att ta ner granar, röja sly och sätta upp
bänkar med mera
-

Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
lämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Den 18 maj 2020 inkom det ett medborgarförslag om att i
iordningsställa ett område vid Vårbackavägen genom att ta ner
granar, röja sly och sätta upp bänkar.
Förvaltningen välkomnar förslaget om att göra området mellan
Vårbackavägen och Johannesdalsbadet mer attraktivt och föreslår
att en det görs en genomgång av behovet av slyröjning samt gör en
riskbedömning av de träd som står på platsen. Förvaltningen
föreslår dock avslag på förslaget att sätta upp bänkar och att
iordningsställa en utkiksplats i området.
Bakgrund
Den 18 maj 2020 inkom det ett medborgarförslag om att
iordningsställa ett område vid Vårbackavägen genom att ta ner
granar, röja sly och sätta upp bänkar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Medborgarservice, stadsmiljö
och öppen verksamhet.
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Ärendet
Motionären skriver i medborgarförslaget att information gått ut till
invånare i Vårberg att den plats där det tidigare stått fyra
sommarstugor skulle göras i ordning så att fler skulle njuta av
området. Enligt motionären har det nu gått flera år och inget är gjort
åt denna plats.
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Motionären vill därför att förvaltningen till en början tar ner fem
stora granar som står på detta område intill promenadvägen. Sedan
föreslår motionären att förvaltningen även röjer bort sly och annan
vildvuxen växtlighet i området, samt att det sätts upp bänkar eller en
trevlig utsiktsplats vid vattnet.
Jämställdhetsanalys
Ärendet berör inte kvinnor och män, flickor och pojkar. Därmed
genomförs ingen jämställdhetsanalys.
Synpunkter och förslag
Under 2017 rev staden det sista som stod kvar av fyra
sommarstugor längs Vårbackavägen, samtidigt genomfördes även
en omfattande slyröjning i området. Åtgärden genomfördes för att
området skulle upplevas tryggare samt för att ge plats åt större träd.
I och med arbetet med Fokus Skärholmen tog staden beslut om att
ta fram en ny detaljplan för området mellan Vårbergs centrum och
Johannesdalsbadet. Inom detaljplanen för Söderholmen ska
befintliga park- och grönområden rustas upp, exempelvis
Johannesdalsbadet. Även delar av stråket mellan Vårbergs Centrum
och Johannesdalsbadet ska utvecklas så att det upplevs som tryggt,
trafiksäkert och attraktivt gestaltat.
Förvaltningen välkomnar förslaget om att göra platsen mellan
Vårbackavägen och Johannesdalsbadet mer attraktivt. Därför
föreslår förvaltningen att fortsatt slyröjning i området ska ses över
och utföras inom ramen för parkdriftsarbetet. Förvaltningen föreslår
även att det görs en vidare riskbedömning av de utpekade träden
och därefter tas beslut om träden behöver fällas eller inte.
Investeringar och tillgängliggörande av strandområdet genom att
sätta upp bänkar och utsiktsplats vid vattnet är en kostsammare och
svårare åtgärd att genomföra på grund av alla fundament som ligger
kvar från tidigare fritidsstugor som funnits på platsen. Dessutom hör
denna plats till den nya detaljplanen för Söderholmen där staden
planerar ett helhetsgrepp och ska utveckla hela områdets befintliga
park- och grönområden. Förvaltningen föreslår därför att nämnden
avslår detta förslag.
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