Administration SD08 INFO
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 25 augusti 2020 21:38
Administration SD08 INFO
Re: Utveckling av Kungsholmen för att främja hälsa och barnidrotten

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej.
Ni får gärna behandla det som ett allmänt medborgarförslag först. Jag som läkare men även förälder och
medborgare önskar att ni ser möjlighet till rörelse för alla ur det större perspektivet, det som berör många fler
sektorer. Hälsa. Sunda aktiviteter på fritiden. Jämlikhet. Trygga områden.
Med vänlig hälsning,
Barnen håller med...
Skickat från min iPhone

24 aug. 2020 kl. 09:47 skrev Administration SD08 INFO <kungsholmen@stockholm.se>:
Hej,
Idrottsplatser är i första hand idrottsnämndens ansvar. Du kan vända dig direkt till
idrottsnämnden, läs med här: https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-ochdemokrati/namnder-och-bolagsstyrelser/facknamnder/idrottsnamnden/
Om du inte vill vända dig direkt dit, så kan vi behandla ditt mejl som ett medborgarförslag och
anmäler till nämndsammanträdet i september. Beslutet blir med stor säkerhet att överlämna det
till idrottsnämnden för kännedom.
Vänliga hälsningar
Registraturen
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Enheten för Intern Service
Box 49039, 100 28 Stockholm
Lindhagensgatan 74
kungsholmen@stockholm.se
www.stockholm.se
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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är
personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
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Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is responsible for the handling of all its personal data. You can
find information on how the City of Stockholm handles personal data on start.stockholm/dataskydd.

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från:
Skickat: den 22 augusti 2020 14:24
Till: Administration SD08 INFO <kungsholmen@stockholm.se>
Ämne: Utveckling av Kungsholmen för att främja hälsa och barnidrotten
Hej!
Jag och mina tre barn saknar platser att spela basket på. Egentligen saknar vi många ytor för aktivitet
och rörelse. Skridskobanor på vintern. Simhallar där vi kan lära oss simma och njuta av vatten.
Fotbollsplaner för fritt spel med kompisar. Lekplatser som även passar lite större barn med bra
klätterställningar. Men basketkorgar är något som tar liten plats och ger glädje åt många.
Mellan konstgräsplanen och tennishallen i Kristineberg finns en sorglig gräsplätt. Där finns gott om plats
att sätta upp korgar, eller t.o.m. en streetbasketplan.
Visa att barnen, ungdomarna, rörelse och hälsa är något som är viktigt för er som fattar beslut. Att ni
inte bara prioriterar nybyggen av bostäder utan även utveckling av staden för de som redan bor här.
Vi kan tala krassa siffror om hur mycket, eller lite barn rör på sig. Det finns ett flertal studier på hur
mängden rörelse minskat hos barn och konditionsmätningar visar försämrad uthållighet vid mönstring
och vikten ökar hos befolkningen i rasande fart. Och vi kan prata om vem som har möjlighet att påverka
de siffrorna till en positiv riktning. Vi kan prata om att antalet boende på Kungsholmen ökar, inte minst
barn och ungdomar, men att rekreationsytor inte följer med i utvecklingen.
Jämför Kungsholmen med vilken medelstor kommun i resten av Sverige ni vill. Jämför yta och variation
av platser för rörelse och tillgång till idrottstider i hallar.
Tacksamma vore vi för om det togs beslut som medför mer rörelse och hälsa. Platser för barn, unga och
vuxna att röra på sig. Ovan har ni ett förslag på var.
Med vänliga hälsningar

Skickat från min iPhone
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