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2018-05-07

Referens

Charlotte Rydberg

Dialog inför upprustning av Storvretsparken
Dag och tid

Torsdag 3 maj kl. 18.30-20.30

Plats

Musikhuset Lagret i Storvreten

Närvarande

Birgitta Mörk (S), ordförande
Myrna Persson (MP)
Toivo Niemi (M)
Dana Platter (SD)
Markus Rydell (KD)

Deltagare:
8 män,
4 kvinnor,
8 -10 fritidsgårdsbesökare (killar)

Tjänstepersoner Paola Masdeu Vaerlien,
områdesutvecklare
Sofia Didrik, samhällsbyggnadsförvaltningen
Charlotte Rydberg, kommunikatör
Ej närvarande
Sinan Celepli (V)
Therese Sallhed (S)
Dora Cruz (S)
Ufuk Sen (M)
Kenneth Spångberg (L)

Sammanfattning

Dialogen handlade om den kommande upprustningen av Storvretsparken. Deltagarna lämnade synpunkter om exempelvis:
- aktiviteter som skulle göra parken mer levande,
- tillgänglighet,
- entréerna och stråken genom parken,
- badhuset,
- scenen,
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behovet av konst,
grönskan.

Minnesanteckningarna skickas vidare till projektledaren för parkupprustningen, samt till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för
kännedom.
Mötet

Dialogforums ordförande Birgitta Mörk hälsade välkommen och berättade om
förutsättningarna för dialogen och hur resultatet av dialogen återkopplas.
Sofia Didrik, projektledare för upprustningen av Storvretsparken, berättade att
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att planera upprustningen under ett år
framöver. Ombyggnationen startar sedan sommaren/hösten 2019 och pågår
cirka ett år. Parken stängs då av i omgångar.
Parken fungerar idag som en grön lunga. Lekplatsen behöver rustas upp, scenen behöver byggas upp och parkens södra del ska bli ett attraktivare grönt
parkrum än i dag. Det är viktigt att bevara en öppen gräsyta för lite större evenemang, så som Storvretsdagarna och Valborg. Man behöver fundera på entréerna till parken och kopplingen till Lida. Kanske behöver gångstråken få en ny
sträckning. Den mest centrala målpunkten i parken i dag är simhallen. Kulturoch fritidsförvaltningen har ett uppdrag att se över var det är lämpligt att placera en ny simhall, eftersom den befintliga är uttjänt. Samhällsbyggnadsförvaltningen tittar också på hur man kan använda parken för fördröjning av dagvatten.
Frågor från deltagarna

Vilka planer finns för den lilla fotbollsplanen? Den ser helt förstörd ut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Det finns idag inga planer för den, det är
ganska öppet, så berätta vad ni tycker kring den.
Det behövs en genomgång i parken på både sidor, både från Tumba och bort
till Lida. Det måste vara öppet. Jag tycker inte att badhuset ska tas bort. Man
kan dock utöka parken bakom simhallen.
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En grundsärskola kommer att flytta in i Storvretsskolan. Majoriteten av eleverna kommer att vara rullstolsburna. Hur är det tänkt kring tillgängligheten i
parken?
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Minst några delar av parken ska vara tillgängliga.
Jag älskar badhuset och sporthallen. I anslutning till parken pågår mycket
aktiviteter, det finns strövområden och man kan gå och bada och basta. Man
måste titta på hur människor använder parken i vardagen och på helger. Det
är en vacker park. Med trädgårdsplanering kan man göra den ännu vackrare.
Jag saknar dock ett café, kiosk med glass, där man kan sitta utomhus på sommaren och som har öppet på vintern när verksamheterna är öppna. Det skulle
också vara fint med ett konstverk, en mötesplats ”vi träffas vid skulpturen”.
Det är idag en fin park, möjligen lite trist. Inget i parken bör försvinna, inte
heller badhuset. I Vasaparken i Uppsala fick barn rita ut vad de ville ha i parken. Kanske kan man göra så här också?
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Håller med om att det är en fin park, men den
behöver rustas upp. Bara genom att lägga till grönska kan man göra mycket.
Önskan om en mötesplats är intressant.
Synpunkter

Aktiviteter
- Spontanidrottsplatsen bör finnas kvar, men den behöver rustas upp.
Ungdomarna använder den jämt. Man kanske kan sätta upp metallmål
som i Alby och Fittja, de förstörs inte så lätt. Planen behöver också
högre stängsel, den kan vara inbyggd som i Segersjö. Kan man tänka
”Kulankonceptet”?
- Populära moment i utegymmet behöver dubbleras.
- Utegymmet bör göras i trä, det blir inte lika kallt som ett utegym i stål
på vintern. Om man flyttar utegymmet, vilket vore bra, så behöver det
bli öppet och ljust runt om det.
- Man kan ha en minigolfbana som i Tantolunden.
- Parken behöver bli mer levande. Kanske kan man ha mer aktiviteter
där, förslagsvis gyminstruktioner, pulkaåkning, levande scen osv.
- Man kan ta hjälp av föreningar för att skapa en levande park.
- Skulle vara kul med får som betar.
- Vattenlek för barn.
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Förslag om en upplevelsepark, en ”sinnenas park”, på platsen för dagens scen. I den kan man ha vackra buskar och blommor så man kan
njuta av dofter osv.
Lekplatsen behöver rustas upp. Kanske kan lekplatsen få ett tema, t ex
”Bamse”.
Rensa vid fotbollsplanen.
Pulkabacken är viktig.
Kan man ha klättervägg bakom badhuset? Vägen där bakom är mörk
och behöver röjas från en del träd och annan vegetation.
Viktigast att parken är levande, att det händer saker där.
Bra om man kan låna utrustning till krocket.
Grillplatser (kanske för engångsgrillar).
Förslag om en dansbana.

Tillgänglighet
- Det är jätteviktigt med anpassningar för barn och vuxna som är rullstolsburna.
- Lekplatsen behöver fungera för alla funktionsvariationer.
- Gångvägar ska kunna ”rullas” på.
- Tips att titta på kpln.se för tillgängliga sandlådor, lekställningar, rullstolsgungor.
Entréer till parken och stråk genom parken
- Gör en förstudie över hur folk rör sig i parken idag, till fotbollen, till
gymmet, till badet…
- Entrén till Lida är en icke-fungerande entré i dag. Man måste lösa
transportproblemet om det ska fungera som en entré. Hus i vägen!
- Bredda cykelvägen mot Lida.
- Bygg en kant så att bilar inte kommer in i parkområdet.
- Cykelvägar är mörka och igenväxta.
- Om parken blir mer levande så kan det bli ett stort flöde på den nya cykelvägen som delar av parken i två delar. Bättre då att stigen/cykelvägen går på sidan av parken, men att den breddas och att
man tar bort lite träd.
- Befintlig väg är mörk och behöver mycket rensning.
- Öppenheten är viktig, genomfarten låter spännande men det får inte bli
en cykel- och gångväg som fungerar som genväg för alla Tumbabor
som ska till Lida.
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Scenen
- Parken behöver ha en scen för olika arrangemang.
- Scenen bör kanske vara någon annanstans än i dag, t ex på ängen.
- Det är viktigt med en ordentlig och inramad scen som är lätt att komma
till transportmässigt. Man måste kunna ansluta till el. Det behöver finnas en yta ”backstage” för dem som använder scenen. Kanske kan det
finnas en dansbana i anslutning till scenen.
Badhuset
- Badhuset bör vara kvar, vissa tyckte helst på samma ställe som i dag.
Ett badhus i Storvretsparken passar bra med tanke på Lida och frilufts-/
sport-tema.
Konst
- Viktigt med konstverk i parken. Konstverket Tidskällan är dåligt placerad, borde kunna flyttas till entrén till parken. Man skulle kunna göra i
ordning den med vatten.
- Flytta Tumba-stenar till Storvretsparken med vattenfall m.m. Se gärna
hur det tidigare såg ut vid Tumba torg.
- Det skulle vara fint med ett konstverk vid utfarten också, på vägen mot
Lida.
Övrigt
- Storvretsparken är ingen park idag, det är bara en gräsmatta utan innehåll. Idag är badhuset och lekparken målpunkter och så är det en del idrott på kvällar och helger emellanåt, men de nyttjar inte direkt parken.
Gräsmattan nyttjas en gång om året ungefär.
- Parken behöver bli mer attraktiv för att man ska vilja gå och vistas, förslagsvis ett café som är öppet dagtid veckan runt. Caféet kan ligga nära
lilla fotbollsplanen. En trädgård kan anläggas i anslutning till caféet.
- Mer vegetation, framförallt växter som körsbärsträd och rhododendron
som blommar sommaren igenom.
- Det finns en bäck som ligger som en kulvert till Storvretsparken. Kan
den grävas upp för att få lite porlande vatten? Kanske kan användas
som avlastningssystem.
- Gör enkäter så att människor får säga vad de vill ha i parken. Fråga förskolor till exempel.
- Toaletter behövs i parken.
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Det behövs bra belysning. Viktigt att tänka på ljussättningen så det blir
ljust och fint och inte ”lysrör”.
Staketet i branten bakom badet borde ordnas/lagas.
Hämta inspiration från andra ställen.

Synpunkter lämnade på Botkyrka kommuns facebooksida (180510):
”Jag tycker att man kan anlägga en större skate park och oxå sånna bolderblock som finns inne i stan för klättring. För att utöka aktiviteten hos barnen
som bor här uppe!
Dom behöver mer att göra och parken är stor nog för att kunna bli ett ställe för
alla intressen. Jag skulle säga satsa på en aktivitets park för stora och små!!!
Men även ha kvar det gröna och sköna!”
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