Från:
Till: Funktion E-POST_EAV
Ärende: Re: Medborgarförslag: Discgolfbana i Årsta
Datum: 2021-08-13 15:11:24
Hej Linnea!
Ber om ursäkt för förvirringen, jag bor i stadsdelsområdet! För närvarande är jag
bosatt i Bandhagen.
Vänliga hälsningar,
Den fre 13 aug. 2021 kl 14:23 skrev Funktion E-POST_EAV <eav@stockholm.se>:
Hej

,

Efter att ha kontaktat vår Stadsmiljö och lokaler avdelning har jag fått svaret att
vi inte kan behandla ditt medborgarförslag just nu i och med att du ännu inte bor
i stadsdelsområdet.

Du är välkommen att återkomma med ditt medborgarförslag om det fortfarande
är aktuellt när du har flyttat till Enskede-Årsta-Vantör.

Tack så länge och fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Linnea Andersson
Registrator

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Slakthusplan 8A, 121 22 Johanneshov
Telefon: 08-508 14 000
E-post: eav@stockholm.se

Webb: start.stockholm

http://intranat.stockholm.s

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du
information om stadens behandling av personuppgifter.

Från:
Skickat: den 12 augusti 2021 16:46
Till: Funktion E-POST_EAV <eav@stockholm.se>
Ämne: Medborgarförslag: Discgolfbana i Årsta

Hej!

Jag skriver till er med ett önskan om att utreda möjligheten att anlägga en
discgolf/frisbeebana i Årsta. I spåret av Covid-19 är discgolf en aktivitet som
växt lavinartat (numera den näst snabbaste växande sporten i Sverige, efter
padel). Sporten är billig och enkel att komma igång med utan krav på dyr och
omfattande utrustning för att man ska kunna ha kul och främja god hälsa.

Noterade att en liknande satsning fått grönt i Högdalen, kul! Den relativt nya
banan vid Kaknästornet är väldigt populär och det är alltid massor människor
som spelar när jag har möjlighet att ta mig dit. Jag hoppas således att det kan
finnas möjlighet att titta på möjligheten för en bana på 18 eller 9 hål i anslutning
till Årstafältet/Årstaskogen eller liknande så fler centralt boende Stockholmare
får möjlighet att ta del av denna sport utan behov av långväga turer med
kollektivtrafik eller bil.
Vänliga hälsningar,
, blivande årstabo

