Dnr 1.2.4-231-2019

-----Ursprungligt meddelande----Från:
Skickat: den 25 februari 2019 14:30
Till: Funktion SD04 Hässelby-vällingby <hasselby-vallingby@stockholm.se>
Ämne: Medborgarförslag: Reparation och uppgradering vid Nälsta Utegym
Hej Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning,
Det här medborgarförslaget föreslår att vid Nälsta utgeym:
- genomgå kontroll av gymredskap och reparera alla som det har tärts på.
- anpassa gymredskapen med rörliga delar för olika vikter som går att lägga på eller ta av utefter olika
användares behov.
- byta ut grusbeläggningen mot träflis för att förlänga redskapens hälsa och göra det lättare för
användare att slippa hårt grus på redskapen.
- anlägga 3-4 st Battle Ropes bredvid boulebanan för styrke- och konditionsträning som dessa vid
Dalens utegym i Göteborg:
https://e.cdn-expressen.se/images/2d/1d/2d1dc00035e64f5794763509aea06f5e/16x9/640@60.jpg
källa:
https://www.expressen.se/gt/gratis-gymmet-som-ar-tillgangligt-for-alla/
- sätta upp skyltar vid intilliggande avfart från Skattegårdsvägen till
cykel- och gångväg som leder till utegymmet om att parkering och genomfart är förbjuden på dessa
cykel- och gångvägar med bil och motorcykel. När gymmet är extra populärt om sommaren märks
det att flera bilburna användare inte har lärt sig om den här trafikregeln.
Bakgrund:
För några år sen byggde stadsdelen och Idrottsförvaltningen ett Nälsta utegym intill Nälstabadet. Nu
har detta utegym c:a 4 år på nacken och har varit välanvänd i många år. Utegymmet har träredskap
som har fasta vikter som inte går att ändra vilket att vissa användare har använt stenar och stockar
för att lägga till vikter, vilket har tärt på träredskapen.
Utegymmet har utsatts för en del vandalism och använts som lekplats vilket gjort att den nu behöver
en del reparationer. Det går också att dra lärdomar av grusbeläggningen på utegymmet i jämförelse
med andra utegym som det som färdigställdes 2017-2018 intill Lunda industriområde i SpångaTensta. Det vore att rekommendera att byta ut gruset mot träflis som det i Lunda som är mycket
bättre för redskap och användare.
Det har också märkts att flera bilburna gym-användare kör av från Skattegårdsvägen intill Nälsta
utegym och parkerar på gräs och cykel- och gångvägar. Det här är trafikfarligt och ska leda till
penningböter.
Källa: https://lawline.se/answers/408
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