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Medborgarförslag relaterat till Kristinebergshöjden.

Platsen kring Kristinebergsslottspark och Kristinebergshöjden är en uppvuxen lummig oas i en hårt
trafikerad och bullerutsatt miljö som man har låtit förfalla. Den är idag en plats för lek och många
naturentusiaster kommer hit för att titta på kattugglorna, andra fåglar samt ekarna här uppe. Men
den behöver absolut rensas upp och belysas.

Ett gammalt medborgarförslag angående otrygghet som inkom innan 182 lägenheter byggdes på
platsen har resulterat till att en hundrastgård tillfälligt (?) kommer att byggas på
Kristinebergshöjden närmast äppelparken väldigt nära de nya bostadshusen.

Som boende i området och småbarnsförälder tycker jag att det är ett upprörande beslut då det råder
brist på lekplatser i området för små barn samt att den fina kulturhistoriska miljön ska användas för
stadsdelens barn, ej som hundrastgård. Det kommer även tillföra insynsproblematik mot bostäderna
närmast höjden och addera störande ljudbild i en redan hårt bullerutsatt miljö (flygbilder,
Essingeleden, t-bana samt Drottningholmsvägen). Att tillföra ytterligare störande oregelbundna ljud
för de boende är obefogat och onödigt då det finns andra lösningar för rastgården.

I det nya bostadskomplexet närmast slottet finns 182 lägenheter, de flesta bebos av barnfamiljer
med barn under skolåldern som under vardagar har långt till närmsta lekplats för småbarn då vi ej
får vara på skolgården under skoltid. Detta är bedrövligt då vi är omgivna av vacker miljö som kan
användas för ändamålet.

Inte sällan trängs både 2 och 3 förskoleklasser i äppelparken tillsammans med skolklasser som har
rast eller organiserad uteaktiviteter i parken. Platsen är älskad av barnen och boende och borde
utökas med barnen i fokus.
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Mitt medborgarförslag är att beslutet revideras, att den planerade / (Kanske när detta läses) anlagda
hundrastgården flyttas samt att det på Kristinebergshöjden istället byggs en belyst naturfokuserad
äventyrsstig för barn i olika åldrar.

Förslag på ny plats till hundrastgården är höjden vid Geijersvägen/ Hjalmar Söderbergsväg. Detta
innebär både att en större hundrastgård är möjlig samt att detta verkligen öde område får fler
promenerande och rörelse.

Beslutet för Trygghetsrådets 500 000 kr till hundgården baseras på omständigheter som nu ändrats
och inte längre finns. Beslutet bör därför anpassas till det som är idag. Otryggheten finns idag på
gångvägen mellan Nordenflychtsvägen och Geijersvägen samt sträckan Geijersvägen/ Hjalmar
Söderbergs väg fram till viadukten under Essinge leden. Inte rakt framför 182 lägenheter.
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