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Medborgarsförslag- Årstadal

Hej,
Har ett förslag att bygga en temporär pumptrack i fingrus/jord för cyklar/sparkcyklar på platsen där skolan låg
tidigare vid Ingenjörsvägen(se bild 1.). Sen skolan togs bort har jag sett massor av barn använda den ytan för att
leka och cykla. Det vore en perfekt komplement till redan befintliga parkytor i stadsdelen. Tyvärr saknas det
plats för barnen just nu att öva cykling i skyddad miljö.
Liknande cykelparker finns redan i Stockholm- bl.a. i Sköndal(se bild 2.) och Älvsjö som har ett mer
tävlingsinriktad bana.
Tror att många barn i olika åldrar skulle uppskatta detta och även föräldrarna. När det kom,mer till ljudnivå så
tror jag inte att det skulle bli högre ljudnivå på platsen om banan byggs av grus/jord och även underhållningen
skulle inte bli så kostsam.
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Bild 2.
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medborgarförslag)
Hej
Vi har tagit emot ditt medborgarförslag. Eftersom förslaget ligger utanför HägerstenLiljeholmens stadsdelsnämnds ansvarsområde skickar vi det till Exploateringsnämnden för
besvarande.
Anledningen att förslaget ligger utanför Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds
ansvarsområde är för att marken där den temporära pumptracken föreslås att stå ligger på
mark som förvaltas av Exploateringskontoret. Stadsdelsnämnden har därmed inget mandat att
besluta hur marken ska användas.
Stadsdelsnämnden får dock kännedom om ditt förslag, då det förs upp och bifogas till en lista
över inkomna skrivelser som anmäls till nästa sammanträde. Notera att berörd nämnd inte
infört möjligheten att lämna medborgarförslag på samma sätt som stadsdelsnämnderna.
Exploateringsnämnden avgör därför på vilket sätt ditt förslag kommer att besvaras. Vid frågor
kan du kontakta dem på e-post.
Tips på länkar
Tyck till om stadens service kan göras på Stockholms stads hemsida
http://www.stockholm.se/tycktill Det gäller synpunkter, klagomål, beröm, idéer på stadens
verksamheter och felanmälan på trafik- och utemiljön. ’Tyck till’ kan även laddas ner som
app i mobilen.
Läs mer på https://stad.stockholm/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/
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