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Öppet möte om Oppundaparken,
Svedmyra
Samrådsmöte om upprustningen av Oppundaparken hölls på
plats den 9 september 2014. Från Stockholms stad medverkade
representanter för Exploateringskontoret och Farsta
stadsdelsförvaltning. Dessutom medverkade landskapsarkitekter
från Andersson & Jönsson Landskapsarkitekter AB.
En skiss på förslaget hade varit anslagen i parken cirka 1 vecka
innan mötet. Information om mötet hade dessutom gått ut till
de närboende tillsammans med information om ombyggnaden
av Enskedevägen/Grycksbovägen. En annons hade om mötet
också varit införd i lokaltidningen.
Cirka 25 personer, till större delen vuxna, kom till mötet. En stor
mängd intressanta synpunkter och förslag framfördes och
diskuterades. Det har även kommit in synpunkter skriftligen.
Detta finns angivet i sammanställningen.

BOLLPLANEN














Bra med möjligheter till flera sorters bollaktiviteter på
bollplanen.
Basketkorgar
Spola bollplanen
Göra som på Medborgarplatsen och ha möjlighet till
picknick sommartid och is på vintern.
Ev. gummibeläggning istället för konstgräs på bollplanen
Ev. fälla in markeringar i konstgräset
Risk att bollen åker ut från bollplanen och rullar ner på
Herrhagsvägen
Höga staket bra så att bollen ej åker ut
Risk att staket upplevs som en vägg
Placera bollplanen nere vid Herrhagsvägen
Bra att bollplanen ligger nära den övriga leken
Risk för buller från planen kvälls- och nattetid
Bra med fotbollsplan

VEGETATIONEN




Bra att befintlig vegetation sparas
Spara päronträdet
Spara befintliga bärbuskar (skriftligt)
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Viktigt att trädskärm mot befintliga bostäder sparas
Kan man plantera något mer?
Ev. fler bärbuskar eller något blommande, kanske syren
Inga planteringar för nära grillplatsen då de kommer att
brytas sönder
Plantera träd som t.ex. sälg och bärande träd. De som
leker i Oppundaparken skulle behöva skyddas från solen.
Lite fler sorters träd skulle gynna flora och fauna.
(skriftligt)
Plantera ännu fler bärbuskar, fler än de som är med på
skissen. (skriftligt)
Biologisk mångfald bör öka i Oppundaparken. (skriftligt)

UTEGYM






Bra med utegym
Oro för att utegymmet stör kvällstid
Utegym för äldre (typ det som finns i Hökarängen och
Högdalen)
Utegymmet skulle ligga bättre på annan plats i skogen
Önskemål om utegym med utrustning från Lappset har
inkommit. (skriftligen)

GRILLPLATSEN








Bra med grill
Behövs stor grill
Brandrisk om grillen är alltför stor
Kan bli störande bus vid grillen
Inbyggd grill, typ Bauhausgrill
Ibland stora sällskap på plats och grillar. Då har man även
med sig grillar. Det behövs plats i anslutning till grillen.
Det behövs ordentliga papperskorgar. De bör vara
säkrade för fåglar och råttor.

LEKPLATSEN




Bakbord i ny sandlåda
Liten rutsch för de minsta barnen
Småbarnsgungor i gungleken

BELYSNING




Bra belysning i parken viktigt
Belysning ska vara tålig
Belysningen ska inte blända bostäderna

Sida 3 (4)

ÖVRIGA SYNPUNKTER






















Vinteraktiviteter, ev. slängkälke
Pulkabacken (rodelbanan i skogen) utnyttjas mycket på
vintern. Det kan vara svårt för barnen att ta sig upp.
Komplettera med rep? Räcke?
Dricksvattenfontän eller annat vatten
Bakbord i ny sandlåda
Göra en hundrastgård i parken. (skriftigt)
Göra en skateboardbana i parken. (skriftligt)
Mycket utrustning i liten park, det blir lite för lite öppna
gräsytor kvar.
Spännande förslag.
Förslag om att göra djursteg i betong med anknytning till
djuren i skogen. Information om växter och djur i skogen.
Huvuden i plåt med anknytning till djuren i skogen.
Klättervägg. (skriftligt)
Något slags pool. (skriftligt)
Det ska finnas kul saker att göra året runt. (skriftligt)
Odlingsbänkar i trä (jfr Kristallparken Solberga). Detta
kopplar även till temat bondgård. (skriftligt)
En gärdsgård som ramar in parken. (skriftligt)
Skapa förutsättningar att människor rör sig från
Oppundaparken till Majroskogen och omvänt. (skriftligt)
En mångfunktionell mindre byggnad bör ges plats vid
tema bondgård. I Oppundaparken fanns tidigare en liten
träbyggnad som bl.a. kunde användas för affär för att
man kunde stå bakom en disk. (skriftligt)
Oppundaparken bör utformas med ett stort miljötänk
även i materialval. Oljeprodukter såsom plast bör hållas
nere till ett minimum i Oppundaparken. (skriftligt)
Gör åter plats för en slängkälke om vintern. (skriftligt)
Anpassa fotbollsplanen så att inga träd behöver fällas.
Om träd trots allt fälls använd då stammen som
balansbräda i parken. (skriftligt)
Så långt det går, använd lärkträ på utegym och andra
träinstallationer. Träet behöver då inte impregneras med
kemikalier. Använd trämaterial så långt det går i
lekinstallationerna istället för plast/gummi även om det
blir dyrare. (skriftligt)
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Svar från Exploateringskontoret och
Stadsdelsförvaltningen
Vi tackar alla medverkande för engagemang, förslag och idéer!
Vi kommer att studera dessa och se vad som är möjligt att
genomföra. Parkens yta är dock begränsad och vissa önskemål
kommer inte att kunna uppfyllas: Hundrastgård - olämpligt i en
lekpark, skateboardanläggning - för ytkrävande för denna plats,
poolanläggning - för dyrt och ytkrävande.
Andra önskemål blir lättare att tillgodose, t.ex. att spara all eller
nästan all befintlig vegetation och att bygga en bra belysning i
parken. Vi vet också att vi kommer att kunna tillgodose
önskemål om bakbord, bärbuskar och något slags rejäl grill. Vi
kommer även att kunna tillgodose önskemål om
småbarnsgungor och sannolikt också en rutschkana för de
mindre barnen.
Vi kommer att se över möjligheterna att få någon enkel
vattenlek i parken. Vad gäller naturinformation om växter och
djur i Majroskogen kan detta eventuellt komma i ett senare
skede.
Vi kommer att välja så miljövänligt material som möjligt med
hänsyn till de behov som ska tillgodoses.

