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Förutsättningen för ett växande Umeå är att vi lyckas med byggandet
av den barnvänliga staden. Barnens relation till det offentliga rummet är
avgörande för deras fortsatta trivsel, ”innanförskap” och på sikt önskan
om att fortsatt bo och leva kvar i Umeå.
Den pyttelilla lekplatsen på Renmarkstorget är en populär plats för de
minsta barnen. Men i centrumfyrkanten lyser lekplatser med sin frånvaro.
Det ger en tydlig signal till barnen om att centrum är en plats där man
handlar, vilket är både tråkigt och ej stimulerande för barnens utveckling.
Med numera ofta blöta och mörka vintrar, så behövs en plats inomhus
där man kan leka av sig. Möjligheterna till mer stillsam lek och pyssel
finns på Bildmuseets bildverkstad, Västerbottens museum och
stadsbiblioteket. Dessa ställen är inte lika ändamålsenliga och
funktionella för inomhuslek, då det är trånga ytor, ej på markplan och
med vissa förväntningar på att barn ska dämpa sig. Varje dag behöver
barn stora ytor och tillåtelse att springa och leka av sig. När det är blött,
blåsigt, gyttjigt och mörkt i våra lekparker, är det svårt att trivas en längre
stund, och det är en omöjlighet att amma.
Vänsterpartiet föreslår att en inomhuslekplats skapas som en del av en
icke-kommersiell mötesplats i gamla stadsbibliotekets lokaler med
generösa öppettider. Gärna i samband med en bemannad funktion, även
om lekplatsen i sig inte bemannas. Denna bör utrustas med stora lek- och
springytor, avskärmning, tålig lekutrustning utan små och ömtåliga delar
med t.ex. rutschkana, lektunnlar, gåstolar, klätterställning, liten scen,
bokbytarhylla, stora mjuka byggklossar och fikabord. I ett
ändamålsenligt och attraktivt besöksmål för barnen med generösa
öppettider kan både vuxna och barn träffa andra och leka av sig.
En inomhuslekplats kommer att fungera som ett utflyktsmål för
umeborna och ett uppskattat inslag för både våra långväga och tillfälliga
besökare. Denna plats kommer att vara den unika chansen för både
tillfälliga besökare och nya i staden att på ett naturligt sätt träffa bofasta
umebor. I den växande staden är integrationen helt avgörande för att
motverka känslan av främlingskap. Ett föredöme är Stockholm stad och
det omåttligt populära lekbiblioteket på Kulturhuset vid Sergels torg, där
alla generationer och nationaliteter möts genom barnens lek. En annan
inspirationskälla är Barnens Museum i Göteborg. Kan storstäderna så kan
Umeå.

Vi har en unik chans att på riktigt sätta Umeå på kartan som den
barnvänliga staden där barnen har den givna platsen i stadens absoluta
centrum. Det gamla biblioteket är den bästa platsen för detta pga.
anslutningen till Vasaplan, som gör det lätt att ta sig till och från platsen
på ett smidigt sätt, speciellt om man har flera barn. Inomhuslekplatsen
kommer att utgöra ett fint komplement till badhuset, som dock kräver
föräldrarnas planering och köpkraft. En inomhuslekplats fungerar som en
ickekommersiell mötesplats och ett givet utflyktsmål – alla veckans
dagar.
Vänsterpartiet yrkar därför att:
Umeå kommun möjliggör en inomhuslekplats i gamla
bibliotekets lokaler.
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