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Tekniska nämnden
Datum

2020-12-15

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2020-2048

Kommunfullmäktige

Motion av Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) om ätbar park
STK-2020-950

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

I enlighet med översiktsplan för södra Hyllie och detaljplan 5592 planeras en ny stadsdelspark i Hyllie. Hösten 2017 vann Nyrens AB en arkitekttävling för parken med förslaget
Framtidens park är aldrig färdig. Parkens norra del har ätliga växter som tema och kommer att
innehålla en fruktlund med ett antal olika fruktträd och andra ätliga växter. Här kommer t ex
att finnas fjorton olika sorters äppleträd, flera olika sorters päron, plommon, körsbär och
persika och avgränsande buskage av bärbuskar. I parkens norra del kommer det också att
finnas goda möjligheter till stadsodling med framdraget vatten och bra odlingsjord. Parkens
norra del är under genomförande och beräknas vara klar sensommaren 2021.
Fastighets- och gatukontoret planerar långt över 1000 träd i staden varje år. De träd som
planteras ska leverera en mängd olika nyttor för stadens invånare; de ska ge skönhetsupplevelser, skugga och temperatursänkning varma dagar, ta hand om dagvatten, ge mat och boplatser till fåglar och insekter med mera. En mångfald av olika sorters träd behöver användas
för att fylla dessa behov. I samband med upprustning av stadens parker görs alltid en bedömning av vilka åtgärder som är rätt för den enskilda platsen. Av tradition sätter förvaltningen gärna fruktträd och bärbuskar intill lekplatser eller andra mötesplatser i staden. Även
andra ätliga växter används som t ex äkta valnöt, äkta kastanj, aronia, körsbärskornell eller
slånbär. I anslutning till gångbanor och torgytor är det inte lämpligt med fruktträd och bärbuskar eftersom den nedfallna frukten upplevs som skräpig och kan bidra till halka. En bedömning av växtval måste göras från fall till fall.
Med hänvisning till detta föreslås Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
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Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreretare

Philip Lee
Mats Billberg Johansson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari
framgår att Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess
helhet. Se till protokollet bilagd reservation, § 423a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om att
Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett
dylikt yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.

