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Natur- och trafiknämnden

Politikerinitiativ - Åtgärder för lekplatsen vid
Hedenströms väg.
Inkom den 12 november av Eva Hall (S)
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar att lekplatsen kommer ses över utifrån förslagen i
politikerinitiativet. Ärendet är därmed färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förslaget behöver lekplatsen vid Hedenströms väg i Tollare ses över så att den är
säker och tillgodoser de behov av lek som finns.
Lekplatsen och angränsande park kommer få en översyn. Rutschbanan kommer
undersökas tillsammans med en besiktningsman och ett staket kommer sättas upp mot
Hedenströms väg. Det tillsammans med trafiksäkerhetsåtgärder och iordningställning av
angränsande ytor kommer innebära en kostnad på ca 170 000 kronor. Antalet gungor
anses vara tillräckligt utifrån parkens storlek.
Förslagen i politikerinitiativet
Enligt förslaget behöver lekplatsen vid Hedenströms väg i Tollare ses över så att den är
säker och tillgodoser de behov av lek som finns. Tre förbättringar förslås:
 Åtgärder vid rutschbanan
 Att behovet av fler gungor utreds och komplettering sker
 Staket med grind mot vägen
Enhetens utredning och bedömning
Enheten är medveten om att parken vid Hedenströms väg är väl använd och har nyligen
anlagt konstgräs på bollplanen samt planerat in ett utegym i dess anslutning.
Parken genomgår en säkerhetsbesiktning varje år och kommunen kommer tillsammans
med besiktningsmannen se över och vidta nödvändiga åtgärden på den rutschbana som
anmälaren anser vara farlig. Utifrån storleken på parken anses det befintliga antalet
gungor vara tillräckligt.
Den befintliga trafiksituationen i området kan bli bättre och kommer ses över
tillsammans med trafikenheten. En av åtgärderna blir att sätta upp staket med grind mot
Hedenströms väg.
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Enheten föreslår vidare att området runt lekplatsen får en översyn så att gräsytorna
omkring lekplatsen blir mer inbjudande till lek.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Komplettering av lekplatsen med staket och grind ca 60 tusen kronor och byte av
rutschbana ca 40 tusen kronor. Ytterligare trafikåtgärder som gör det säkrare att korsa
vägen och översyn av angränsande ytor ca 70 tusen kronor. Sammanlagt kommer
åtgärderna kosta ca 170 tusen kronor av befintlig budget.
Driftkostnad: Ingen ökad löpande driftskostnad för rutsch eller stängsel men kostnader
för felavhjälpande underhåll tillkommer.
Konsekvenser för barn
Förslaget innebär säkrare förutsättningar för lek på platsen.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1: Politikerinitiativet

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Enheten för drift offentlig utemiljö

Charlotte Svedlund
Parkingenjör
Enheten för drift offentlig utemiljö

