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Skapa en sagostig för de minsta
Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på ett medborgarförslag från Erik Wagner Sobelius med flera
om att skapa en sagostig för de minsta.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Erik Wagner Sobelius med flera att
en sagostig ska skapas för de minsta på Farstanäset för att locka ut
barn, deras familjer och vänner på skogsutflykt.
Förvaltningen är positiv till att civilsamhället tar initiativ till
aktiviteter och verksamheter. Vi bedömer dock att det på
Farstanäset och även på andra platser i stadsdelsområdet redan finns
möjlighet till naturlek och andra aktiviteter för både barn och
vuxna. I Svedmyraskogen har nämnden nyligen anlagt flera
naturlekplatser. Förvaltningen ser att ett barnperspektiv även bör tas
med i planerna för att tydliggöra Majroskogens entréer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling i samråd
med avdelningen för förskola.
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Bakgrund och medborgarförslagets innehåll
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 juni 2021 fick
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag som hade
lämnats in av Erik Wagner Sobelius med flera, alla engagerade i
Svenska Turistföreningen. Förslaget handlade om att skapa en
sagostig för de minsta på Farstanäset eller på annan passande plats i
stadsdelsområdet för att locka ut barn, deras familjer och vänner i
skogen. Stigen föreslås utrustas med skyltar och små figurer.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i att det är bra att uppmuntra både barn
och vuxna att göra skogsutflykter och lära sig mer om naturen.
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Farstanäset är ett trevligt utflyktsmål med lättillgängliga stigar, flera
grillplatser, pulkabacke med mera. Förskolebarn är ofta ut på
Farstanäset på utflykt, orienteringsklubben har stor barn- och
ungdomsverksamhet och ridskolan ligger intill så det finns förutom
vanliga stigar även möjlighet att träffa hästar på ridstigarna i
området. Vi ser att det redan finns goda möjligheter till naturlek och
andra aktiviteter för både barn och vuxna.
Förvaltningen kommer inom kort att sätta upp tre skyltar i
strategiska lägen med information om Farstanäsets historia,
ekmiljöer och Magelungen med mera. Kanske är de inte direkt
riktade till barn men utifrån texten kan man leta efter lämningar från
förr i tiden, vilket också kan bli spännande för utflykten.
Förslagsställarna kan även tänka sig en sagostig på någon annan
plats i stadsdelsområdet. I Svedmyraskogen har nämnden för två år
sedan byggt lekmiljöer på temat myror i dialog med
förskolepedagogerna i Tallkrogen. I nämndens fleråriga planering
för parkinvesteringar finns också planer för att tydliggöra entréerna
till Majroskogen. Förvaltningen ser att ett barnperspektiv bör tas
med även i det kommande arbetet. Vi ser positivt på initiativ från
civilsamhällets aktörer och samarbetar gärna med dem.
Förvaltningen bedömer att det i ärendet saknas relevanta
jämställdhetsaspekter.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Bilaga
Medborgarförslaget
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