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Svar på medborgarförslag, dnr HV2020/549
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget
Sammanfattning
Förslagsställaren önskar att ett fåtal korgar för discgolf sätts upp i
Badhusparken i Hässelby, för enklare spel och träning. Enligt
förslagsställaren används parken i ringa utsträckning. Närmaste
fullstora discgolfbanor finns i Järva och på Kärsön.
Förvaltningen är positiv till förslag som uppmuntrar
utomhusaktiviteter. Förvaltningen kommer på plats undersöka
möjligheterna att sätta upp ett fåtal korgar för discgolf, avsedda för
träning. Närmaste 18-håls discgolfbanor finns i Järvaområdet och
på Kärsön.
Om förutsättningarna bedöms goda beräknas uppsättning kunna ske
inför säsongen 2021, då det troligen är svårt att hinna med leverans
och uppsättning under återstoden av innevarande säsong.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom administrativa avdelningen.
Ärendet
Förslagsställaren önskar att ett fåtal korgar för discgolf sätts upp i
Badhusparken i Hässelby, för enklare spel och träning. Enligt
förslagsställaren används parken i ringa utsträckning. Närmaste
fullstora discgolfbanor finns i Järva och på Kärsön.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslag som uppmuntrar
utomhusaktiviteter. Förvaltningen kommer på plats undersöka
möjligheterna att sätta upp ett fåtal korgar för discgolf, avsedda för
träning. Närmaste 18-håls discgolfbanor finns i Järvaområdet och
på Kärsön.
Om förutsättningarna bedöms goda beräknas uppsättning kunna ske
inför säsongen 2021, då det troligen är svårt att hinna med leverans
och uppsättning under återstoden av innevarande säsong.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef
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