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Fler bänkar och bord nedanför Fagersjöskolan i
Fagersjö
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår ett medborgarförslag från Lennart Persson
om fler bänkar och bord nedanför Fagersjöskolan i Fagersjö.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Lennart Persson att det ska placeras
ut fler bänkar och bord nedanför Fagersjöskolan och längs med
gångvägen. I coronatider är det bra om det finns platser där man kan
träffas utomhus.
Nedanför Fagersjöskolan finns det inom ett avstånd av drygt 60
meter åtta parkbänkar, varav två även har tillhörande bord.
Ytterligare bänkar finns längs gångvägarna i skolans närhet. I direkt
anslutning till skolan ligger parken Måsen där det förutom bänkar
och bord finns grillmöjligheter. Förvaltningens uppfattning är att
området är väl försett med sittplatser och möjligheter att träffas
utomhus och bedömer att det inte behövs fler bänkar och bord.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Bakgrund och medborgarförslagets innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 oktober 2020 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Lennart Persson. Persson föreslår att fler bänkar och
bord ska placeras ut nedanför Fagersjöskolan i Fagersjö.
Förslagsställaren vill även att gångvägens bänkar kompletteras med
bord. I coronatider är det bra om det finns platser där man kan
träffas utomhus, menar han.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nedanför Fagersjöskolan och längs med gångvägarna i skolans
närområde finns det gott om parkbänkar. Vid grönytan söder om
skolgården finns det inom ett avstånd av drygt 60 meter åtta
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parkbänkar, varav två även har tillhörande bord. Förutom dessa
sittplatser finns det ett flertal bänkar på de närliggande
gångvägarna. I direkt anslutning till skolan ligger parken Måsen där
det förutom bänkar och bord finns grillmöjligheter. Förvaltningens
tycker att området är väl försett med sittplatser och möjligheter att
träffas utomhus och bedömer att det inte behövs fler bänkar och
bord.
Av utrymmesskäl är det tyvärr inte möjligt att placera bord framför
sittplatserna vid gångvägen.

Befintliga bänkar och bord vid Fagersjöskolan

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden avslår
medborgarförslaget.
Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget
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