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Upprustning av kommunal lekplats vid Hödervägen

Bilder av fastigheten Tuna 11:23 januari 2014

Med anledning av de regelbundna och många gånger omfattande
översvämningarna som varje år sker på den kommunala fastigheten Tuna 11:23
där lekplatsen ”Hödervägen” finns måste vi tyvärr, trots tidigare planer, se över
vårt beslut om att upprusta lekplatsen.
Erfarenheten av vattenståndsnivåerna de senaste åren är sådan att den omöjliggör
en fortsatt projektering av lekplatsen. Det vore därmed ett misstag att med
kommunens skattepengar investera i en upprustning som dels är svårutnyttjad dels
resulterar i en anläggning med en alltför begränsad livslängd. Därför måste vi
meddela Er att Österåkers kommun inte kan åta sig byggnationen av lekplatsen
utan att vattenfrågan är löst.
Som huvudman för fastigheten Tuna 11:23 är Österskärs vägförening ansvarig för
driften av gemensamhetsanläggning Tuna ga:4. Anläggning av vallar är en
driftåtgärd. Vi avvaktar vägföreningens beslut och handlingsplan kring denna
åtgärd innan vi kan fortsätta med projektet.
Det är Österåkers kommuns avsikt att fortsätta arbetet med upprustning av de
kommunala lekplatserna. I Österskär har redan två lekplatser renoverats, den vid
Riddarvägen och den vid Orionparken. Det finns en lekplats till i Österskär vid
Västra Banvägen nämligen Oceanparken. Denna lekplats är också i stort behov av
renovering. Terrängen och tillgängligheten är bra och den kommer att kunna
utnyttjas av barn, ungdomar och föräldrar året runt. Vi kan mycket väl tänka oss
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att starta med projekteringen av denna lekplats under 2014 och planerar för en
anläggning år 2015.
Även utan lekplatsen vid Hödervägen så har Österskär ett större antal lekplatser
än i övriga kommundelar. Idag finns exempelvis inte en enda kommunal lekplats i
Margretelund, Skärgårdsstaden, Runö, Rydbo, Söra, Svinninge, Norrö, Spånlöt
samt Täljö.
Vid eventuella frågor i ärendet vänligen kontakta undertecknad:
gisela.holmgren@osteraker.se
Med vänliga hälsningar
Gisela Holmgren
ÖSTERÅKERS KOMMUN
Väg- och trafikenheten

