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Innan stadsparken i Tyresö anlades fanns det en gångväg från bron på
Bollmoravägen över Wättinge gårdsväg. Gångvägen gjorde det möjligt
för främst rullstolsburna, äldre med rullatorer och föräldrar med
barnvagn att enkelt ta sig till den del av Tyresö centrum som har sin
ingång mot busshållplatsen, till Trygghetsboendet vid Bollmora Allé,
Swedbank och diverse butiker. Gångvägen var brant, men det var en
gångväg och den användes flitigt av de som har behov av en sådan.
När stadsparken anlades flyttades gångvägen en bra bit in i
stadsparken. På den gamla platsen har anlagts en trappa. Det innebär
att de som har det svårast att röra sig nu har fått en längre väg att gå för
att komma ner till Wättinge Gårdsväg för att sedan kunna ta sig till t.ex.
Tyresö Bostäders trygghetsboende. Om man väljer den mer tillgängliga
och bredare vägen handlar det om cirka 200 meter, väljer man att
snedda på smalare gångvägar handlar det om cirka 120 meter som
gångvägen förlängts.
Ett sätt för den rullstolsburna är att ta sig till Tyresö centrum via
parkeringsgaraget under centrum. Om den rullstolsburna ska ta sig till
Swedbank den vägen som måste hen ta hissen upp till gondolplanet, ta
sig fram över gondolen till hissen på andra sidan, ta hissen ner och
antingen ta sig ut till Wättinge Gårdsväg den vägen eller köra genom
centrum och ut vid utgången mellan ICA och KappAhl nerför en brant
backe.
I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra
anläggningar än byggnader (BFS 2011:5, ALM2) föreskriver verket med
stöd av 10 kap. 9 § plan- och byggförordningen, t.ex. att gångytor ska
utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
kan ta sig fram och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan
hjälp. Verket säger vidare att när nivåskillnader inte kan undvikas bör de
minimeras och utjämnas med ramp och trappa. Om det inte är möjligt att
undvika att anordna en trappa ska denna kompletteras med en ramp
eller eller en alternativ väg som personer med nedsatt rörelseförmåga
kan använda. Trappor och ramper ska utformas så att även personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert.

Ansvaret för att se till att gällande lagstiftning och föreskrifter t.ex. vad
gäller tillgänglighet efterföljs vid byggandet ligger hos den projektör som
har genomfört byggandet och anläggandet av den s.k. stadsparken i
Tyresö kommun. Då området, enligt MFD, är ganska flackt torde det
inte röra sig om något större arbete utan torde röra sig om ett enkelt
avhjälpt hinder.
Min fråga till kommunalrådet är därför:
Vilka åtgärder har kommunalrådet för avsikt att vidta för att undanröja
det hinder som det innebär för rullstolsburna och invånare med rullatorer
att inte enkelt kunna ta sig till Wättinge Gårdsväg?
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