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Trafiknämnden

Värna föreningslivets plats i det offentliga
rummet
Skrivelse från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd har uppdragit åt
förvaltningen att tillskriva trafiknämnden om att tydliggöra vikten
av att inte ta ut oskäliga markhyror som leder till att små, ideella
verksamheter tvingas upphöra.
Ett rikt och utvecklat föreningsliv är en viktig komponent för att
skapa en levande stad där alla känner sig välkomna och trygga.
Hägersten-Liljeholmen har idag många engagerade invånare som är
aktiva i lokala föreningar och nätverk, något som stadsdelsnämnden
skattar högt. För att det ska vara möjligt för föreningar att etablera
sig och leva vidare måste det finnas förutsättningar att bedriva en
icke-vinstdrivande verksamhet. Hägersten-Liljeholmen är ett
stadsdelsområde som växer mycket snabbt och det är särskilt viktigt
att värna om föreningslivet när befolkningsmängden ökar, eftersom
de har en central roll i den lokala demokratin.
I Mellanbergsparken på Personnevägen i Hägersten har det legat en
bangolfanläggning sedan 1967. Anläggningen drivs av Stockholms
bangolfklubb, en ideell förening som bildades 1941, med syfte att
framhäva sporten. Nu hotas Hägerstens bangolf av nedläggning
efter en höjning av markupplåtelseavgiften från 9 000 kronor om
året till 155 000 kronor om året. Det är en avgift som klubben inte
har råd att betala och höjningen medför att de tvingas bort från
platsen. Bangolfen är en uppskattad och välbesökt plats i Hägersten,
dit människor åker långväga ifrån.
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Stadsdelsnämnden vill bestrida höjningen av markupplåtelseavgift
och uppmanar trafiknämnden att se över beslutet. Vi vill att
Stockholms stad främjar och underlättar för liknande verksamheter
att finnas i våra parker och grönområden. Särskilt gäller det ideella
föreningar, där människor lägger ner sin tid och energi på att
erbjuda medborgarna aktiviteter som annars skulle saknas.
Kulturens och spontanidrottens plats i staden måste värnas.
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