Medborgarförslag för grusplanen vid korsningen Telefonvägen/
Korpmossevägen
Minirampen som byggdes förra sommaren har varit en fin samlingsplats för
områdets skejtare och används mycket flitigt av alla åldrar och kön. Det främjar
samhörighet och binder vänskapsband mellan gamla och unga, killar som tjejer.
Ett år senare har rampen blivit sliten; plywooden börjar flagna på lilla delen (vilket
t.ex. ger åkare flisor när de trillar) samt att den s.k. copingen (järnröret som ligger i
överkant på själva böjarna) har tryckts ned och inte längre fyller sin funktion, vilket
naturligtvis gör rampen mindre attraktiv och riskerar att förfalla.
Mitt förslag är att den rustas upp innan den blir helt oanvändbar; gärna så snart som
möjligt då skatesäsongen redan är i full gång och slitaget märks vecka till vecka.
Mitt andra förslag är att göra platsen än mer skejtvänligt genom att skapa en liten
street-yta bredvid/bakom rampen av betong. Där kan det även finnas små skejtbara
objekt, så som t.ex. en rail eller liten manual-platå eller en curb. Nu finns ju bara
oskejtbart grus som inte används överhuvudtaget (jag pratar alltså inte om den
andra halvan som fungerar som boule och fotbollsplan.
Detta skulle förutom att göra rampen mer attraktiv för även de som inte åker ramp,
avlasta rampen när det är mycket folk som vill åka samtidigt. Som det är nu blir det
trångt uppe på platåerna och väntetiden när det är mycket folk tenderar till att
premiera de som tar för sig och tränga bort nybörjare och åkare med mindre
självförtroende. Och blir inte så inkluderande tyvärr.
Som avslutning vill jag återigen belysa nyttan av rampen och dess funktion genom
att kort berätta att jag som 40-åring återigen har börjat åka och introducerat mitt 9åriga barn till denna härliga sociala aktivitet. Vi har skapat massor av nya kontakter
och vänner genom denna communityn. Barn, ungdomar och äldre skejtare av alla
kön och bakgrunder samlas naturligt över en härliga lust att bara åka skateboard och
umgås. Jag är mycket tacksam för att minirampen byggdes och vill gärna se den
fortleva och gärna utvecklas till välfungerande liten skatepark framöver.
Stort tack!

