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Medborgarförslag insektshotell och grillplats
lekparken vid Hammarby IP
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om insektshotell och grillplats på lekplatsen vid
Hammarbyhöjdens IP. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Medborgarförslaget innehåller två förslag:
- Ett större insektshotell med tillhörande informationsskylt.
- En grillplats i parken.
Stadsdelsförvaltningen delar uppfattningen att ett större
insektshotell i anslutning till lekplatsen skulle vara bra i
utbildningssyfte och vara bra för den biologiska mångfalden.
En grillplats skulle också kunna fylla en funktion i parken.
Det pågår förnärvarande ett stort exploateringsprojekt i denna del av
Hammarbyskogen och dessa planer kan innebära stora förändringar
på platsen. Lekplatsen kan komma att flyttas till nytt läge men
stadsdelsförvaltningen kommer ända att se över möjligheten till
grillplats i lekparken samt att stärka den biologiska mångfalden med
faunadepåer, insektshotell och holkar i anslutning till lekparken i
avvaktan på framtida beslut
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-05-27 anmäldes ett
medborgarförslag om insektshotell och grillplats på lekplatsen vid
Hammarby höjdens IP. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-09-16.
Ärendet
Medborgarförslaget innehåller två förslag:
- Ett större insektshotell med tillhörande informationsskylt.
- En grillplats i parken.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen delar uppfattningen att ett större
insektshotell i anslutning till lekplatsen skulle vara bra i
utbildningssyfte och vara bra för den biologiska mångfalden. En
grillplats skulle också kunna fylla en funktion i parken.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att stärka den biologiska
mångfalden genom en mängd olika insatser såsom faunadepåer,
olika slags holkar, slåtterytor m.m.
Det pågår för närvarande ett stort exploateringsprojekt i denna del
av Hammarbyskogen och dessa planer kan innebära stora
förändringar på platsen. Bland annat planeras det för ett
parkeringsgarage under idrottsplatsen som även till viss del kommer
att få ett nytt läge. Även själva lekplatsen kan komma att flyttas till
nytt läge men stadsdelsförvaltningen kommer ända att se över
möjligheten till grillplats i lekparken samt att stärka den biologiska
mångfalden med faunadepåer, insektshotell och holkar i anslutning
till lekparken i avvaktan på framtida beslut.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
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