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Inriktningsbeslut Palmérsparken
Upprustning och ombyggnad av Palmérsparken
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förslag till inriktning och
ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att fortsätta planering för
projektet upprustning och ombyggnad av Palmérsparken upp till 5
mnkr.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden beslutade i mars att anta medborgarförslag om
etablering av en ny temalekpark i stadsdelsområdet samt att uppdra
förvaltningen att utreda lämplig plats.
Förvaltningen planerar att genomföra en upprustning av
Palmérsparken till en temalekpark i stadsdelsområdet. Beslut om
vilket tema lekparken kommer att få föreslås genomförs genom
samverkan med invånare och en omröstning.
Projektet påbörjas under hösten 2019 med omröstning och
projektering. Färdigställande förväntas till hösten 2020.
Upprustning av Palmérsparken kommer att bekostas inom
förvaltningens investeringsbudget och projektet är budgeterat till 5
mnkr.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden beslutade i mars 2019 att anta
medborgarförslaget om etablering av en ny temalekpark i
stadsdelsområdet samt att uppdra stadsdelsförvaltningen att utreda
lämplig plats för detta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för kansli och
kommunikation.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen planerar att genomföra en upprustning och
ombyggnation av Palmérsparken i Flysta. Parkens geografiska läge
och storlek är lämpligt för en ny temalekpark i stadsdelsområdet.
Parkens markförutsättningar är i ett initialt skede goda då platsen är
jämn utan nämnvärda nivåskillnader och förekomst av större öppna
ytor. Det finns ett behov av upprustning utifrån parkens befintliga
skick vilket tidigare har ansökts om hos Trafikkontorets årliga
investeringsbudget. Stadsdelsförvaltningen har följaktligen planerat
att upprusta Palmérsparken sedan tidigare.
Projektet kommer att ta hänsyn till de lindar och lönnar som är
biotopsskyddade och finns i parkens omgärdade allé. I enlighet med
naturvårdande skötsel i bostadsnära natur kommer den solitära
tallen även att skyddas.
Det kan förväntas ett ökat trafikflöde vid etablering av en större
lekpark i området. Inför projekteringen behöver det därför även
utredas vilket behov av utökade parkeringsmöjligheter intill eller i
parkens nuvarande utbredning som finns.
Förvaltningen kommer att genomföra en omröstning gällande tre
olika förslag på tema för parkens utformning. Samverkan med
invånare i stadsdelsområdet kommer att ske genom en digital
omröstning via förvaltningens olika kommunikationskanaler. Det
kommer även ges möjlighet att rösta på teman under ett tillfälle där
stadsdelsförvaltningen finns på plats i parken.
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Tidplan och kostnad
Samverkan och projektering
Projektering och anläggning
Genomförande och invigning

höst 2019
vår/sommar 2020
höst 2020

Upprustning av Palmérsparken kommer att bekostas inom
förvaltningens investeringsbudget och projektet är budgeterat till 5
mnkr.
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