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Hej Farsta stadsdelsförvaltning
här kommer ett litet medborgarförslag om parkvägar;
För ett antal år sedan tog jag upp den på sina håll undermåliga skötseln
av parkvägen längs Magelungen. Förvaltningen tog till sig kritiken och
förbättrade påtagligt vägen med nytt grus och bytte brädor på spångarna
där så behövdes.
Nu återkommer jag i samma ärende med kritik över hur konditionen är på
vissa delar av gångvägen, men även konditionen på gångvägen längs
Drevvikens norra strand. På långa sträckor är underlaget erbarmligt
dåligt och man måste klafsa fram i lervälling uppblandad med
förmultnande löv. Det blir en sörja med andra ord. Så kan vi inte ha
det, det går inte att skylla på den blöta vintern för då borde längre
sträckor ha liknande yta.
En ytterligare fråga och den ställde jag på det senaste nämndmötet och
det gällde en fortsättning av utbyggnaden av gångvägen som nu pågår men
ger halt vid Fagersjö. Frågan är inte nämndens eller förvaltningens utan
behandlas i Stadshuset. Jag förutsätter att den fortsatta utbyggnaden av
denna gångväg förbi Fagersjö kan bli av och jag hoppas att nämndens
ledamöter tar upp denna utbyggnad med sina respektive politiska grupper
så att det kan bli en sammanhållen gångväg längs norra delen av Magelungen.
Och till slut en kommentar till skyltningen längs gångvägen som är
skyltad Gångväg, dvs cykling är inte tillåten, fast folk cyklar i alla
fall. I Nacka har man skyltat om gångvägen till gång- och cykelvägar så
det borde gå att göra även här.
Jag vill att gång- och cykelvägen längs Drevviken får en bättre yta och
därmed rustas upp
att gångvägen längs Magelungen förbättras med nytt
grus/sandunderlag på de sämsta ställena
att nämnden ackutaliserar den vidare utbyggnaden av
gångvägen förbi Fagersjö
att skyltningen av gångvägen ändras till gång- och cykelväg
dvs cykling blir tillåten längs den vackra sjön
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