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Hej Jag heter XX. Jag är ordförande i Kungsholmen Basket - en förening med ca 1200 medlemmar som i
huvudsak bor, tränar och går i skola på Kungsholmen. Vi i klubben tar ett aktivt ansvar för barn och unga
på Kungsholmen och vi vill gärna samarbeta och utveckla möjligheterna till en aktiv vardag för alla boende
på Kungsholmen. Ledord är lätt tillgängligt, tryggt och gratis.
Här kommer mitt förslag till hur vi bättre kan använda Fredhällsparken.
Beskriver kortfattat men kan gärna delta i möte för att utveckla förslaget.
Den norra delen av parken där det idag finns en tennisbana som nyttjas frekvent bör kunna marknadsföras
som en ”rekreationsyta för en aktiv fritid”. Den delen av parken ligger nära den relativt tungt trafikerade
Drottningholmsv och är även en påfart till Essingeleden och grönområdet där är idag endast en transportyta
för att ta sig till lugnare delar av parken.
Förslaget är att bredvid tennisbanan anlägga en asfalterad basketplan med korrekta linjer och stängsel runt
(på samma sätt som tennisplanen är inhängnad). Framför det i riktning mot plaskdammen en anlagd
boulebana och vi de tre stora träden som nyligen har fällts ett utegym.
Då blir en del av parken som gjord för fysisk aktivitet för olika generationer och går man sedan längre fram
så blir det stora ytor för picknick och småbarnsfamiljer med lekpark och plaskdammen.
Den idag tråkiga delen av parken får liv och skapar en tryggare känsla med människor i rörelse
Så en asfalterad basketplan, en boulebana och ett utegym i Fredhällsparken. Både Kungsholmen Basket och
Basketshop kommer kunna bistå med tillsyn av ytan.
Bifogar en bild och ett filmklipp av ytan idag.
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