Från. Anneli Crona <cronaa@hotmail.com>
Till: Funktion SD I 8 INFO <farsta@stockholm.se>
Ärende: Medborgarförslag
Datum: 9/20/2019 I 1.35 56 AM

Hej! Vi har ett Medborgarförslag.
Det gäller en Fotbollsplan i sköndal
Plats:
I skogen Öster om Dalbobranten 15 i Sköndal
Vi är Många föräldrar som har barn i alla åldrar på Dalbobranten 13-15 och Sköndalsvägen
98-108. Fotbollsplanen ligger i mellan våra hus.
Dem flesta barn älskar utelivet med fotboll, springa, leka mm. Just nu drar sig barnen från
att vara på fotbollsplan då det ej finns belysning eller något bra grus, mycket skräp och
ogräs.
Det satsades på en multiplan för ett par år sedan, den är ca 200-300 meter bort från den
fotbollsplan vi syftar på och ligger också mellan Dalbobranten och Sköndalsvägen. Tyvärr
är det nästan fult jämt av barn som bor närmare. Vilken är tråkigt då våra barn också vill
använda multiplanen.
Fotbollsplanen behöver omsorg. För att fler ska använda den
Förskolor i när området brukar även fotbollsplanerna runt om i sköndal. Många förskolor
har inrikting med idrott det finns 4-5 förskolor i närheten som har har stor användning av
olika typer av rörelser för barnens utveckling och då har det varit väldigt bra att dem kan
använda fotbollsplanerna.
Det låg också tidigare en fotbollsplan där det nu byggts en BMX-bana. Super kul med Bmxbanan.
Vi har dem här förslagen och önskemålen vad det gäller upprustning av Fotbollsplanen.
1. Ett bollplank är den största önskan.
2. Belysning ( Viktigt och säkert inför mörker)
3. Nät till målen
4. Ogräs rensning, bättre skötsel och underhållning.
Vi har erbjudit att vi själva kan hjälpa till att bygga ett bollplank. Av säkerhetsskäl få vi inte
det.
Det här är en del av personerna som står bakom förslaget:.
Anneli Crona

Skulle ni behöva/Vilja få in fler som städjer detta så fixar vi det!
Tack för att ni tog er tid att läsa detta, vi skulle uppskatta om vi kan få någon form av
återkoppling gällande detta, att ni mottagit och läst.
Har ni fr ågor eller undrar över något så hör av er!
Trevlig helg!
Vänliga hälsningar
Anneli Crona
0766-456781
Dalbobranten 15

