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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Gisela Holmgren   Till Tekniska nämnden 
Datum  2020-02-11 

Dnr  TN 2020/0027 

 

Igångsättningsbeslut – 00191 Norrgårdshöjden, aktivitetspark 
 

 

Sammanfattning 
För att förbättra möjligheterna till rekreation i Åkersbergas nordöstra område behövs en 
totalrenovering av bollplanen och parkmarken vid Norrgårdsvägen. 
 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 
Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av 00191 Norrgårdshöjden, aktivitetspark.  
 

Bakgrund 
Omgiven av flerbostadshus, skolor och vårdinrättningar finns plats för en framtida aktivitetspark vid 
Norrgårdshöjden. En ny detaljplan har antagits i området och detta innebär ytterligare förtätningar. 
Den befintliga bollplanen är i mycket dåligt skick och används inte.  Barn- och 
ungdomspopulationen i området är stor. En ny lek och aktivitetspark kan anläggas på den befintliga 
bollplanen och anslutande parkytor vilket är viktig för parktillgången.  
 
Arbetet kommer att baseras på den av kommunfullmäktige beslutade lekplatspolicyn som antogs 
2014 och det framtagna lekplatsprogrammet. 
 

Förvaltningens slutsatser 
Projektet är en del av arbetet med att utveckla mer stimulerande och bättre utrustade lek- och 
aktivitetsmiljöer som attraherar människor i alla åldrar- barn, unga, vuxna och äldre. Den syftar 
också till att skapa en jämnare fördelning av parker och därmed uppnå en likvärdig kvalité för lek- 
och parkmiljöer inom kommunen. För att involvera och engagera dem som lever och verkar i 
området planeras medborgardialog under mars månad 2020. Synpunkterna från invånarna 
kommer att användas i arbetet med att projektera aktivitetsparken under våren. Ett 
exploateringsbidrag om 1,5 mnkr lämnas från omkringliggande exploatering i enlighet med 
beslutat exploateringsavtal. 
 
Den nya aktivitetsparken ska utformas med hänsyn till olika behov och uppfylla säkerhetskraven 
enligt svensk standard. 
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00191 
Norrgårdshöjdens, 
aktivitetspark 

Summa  Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Inkomst (tkr)    -1500 

Utgift (tkr)  1000 6000 6000 

Netto (tkr)  1000 6000 4500 

Beslutad budget i 
KF (tkr) 

 1000   

 
Driftkostnad beräknas till 15 000 kr/år 
 

 

Bilagor 
1.”Policy för lekplatser”, Österåkers kommun 2014-03-10 
 

 

Kent Gullberg  Anna Anderman 

Samhällsbyggnadschef  Väg- och trafikchef 

 

__________________ 
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