Medborgarförslag
Utomhusgym och kajakförvaring i Norra Djurgårdsstaden.
I Norra Djurgårdsstaden bor det aktiva människor som gärna är ute och rör på sig. Det ser man
på helgerna då många är ute och joggar, cyklar, rider, åker skridskor och skidor. Inomhus
finns klätterväggar där man hittar bland annat Stockholms högsta klättervägg och ett par gym,
men inget utomhusgym.
I västra delen av Husarviken finns det än relativt stor gräsmatta som i dag används i princip
inte alls. Folk sitter, solar och socialiserar längre österut där man kan se vattnet. På ena
sidan gräsmattan finns det populär lekpark. På andra sidan har vi världens första
nationalstadspark, Kungliga nationalstadsparken.
Medborgarförslaget handlar om att förvandla denna illa utnyttjade gräsmatta till en aktiv plats
med utomhusgym, kajakförvaring och än trevlig plats att vistas på bland olika äppelträd och
annan grönska som gynnar vilda pollinatörer. Längst stigarna kan det finnas bänkar som
samtidigt fungerar som kajakförvaring. Tanken med äppelträd kommer från Naturvårdsverkets
satsning på vilda pollinatörer.
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/pollinering

Området som det ser ut idag.

Med hjälp av arkitekt kan man göra området attraktivt och aktivt för många människor. Nedan
än mycket enkel skiss som förhoppningsvis ger er idé om hur jag tänker.

De vita små prickarna är äppelträd. Enligt skissen finns det plats för 55 kajaker.

Sittplatserna kan fungera som viloplats för de som tränar och andra som vill bara sätta sig en
stund. Den kan också fungera som sittplats för utomhusteater, cirkus, musik eller om man vill
ha barnkalas med grill och lek. På baksidan av sittplatserna kan man bygga klättervägg för
barn.

En fingervisning av hur sittplatserna kan se ut. H 1,5 x B 6 x D 3 meter. Inuti finns det plats för 15 kajaker.

Dessa bänkar finns lite överallt i Norra Djurgårdsstaden.

Dubbelt så långa och något högre kan dessa bänkar rymma fem kajaker. Bänkarna kan stå
jämte stigarna så folk kan ligga och njuta av den fina naturen eller vila efter träningspasset. På
höstkanten kan de plocka äpple från de olika äppelträden och jämföra smaken.
Hur utomhusgymmet ska se ut och vilka träningsmöjligheter det ska erbjuda måste nog
experter på området tycka till om.
I Norra Djurgårdsstaden har man försökt att skapa en miljö i harmoni mellan människor och
naturen. En tanke som jag tror att de flesta av oss som bor här uppskattar och vill bidra till.
Äppelträden skapar inte bara trävlig miljö. De bidrar också till bättre klimat. Därför vill jag
inkludera träden i vår ombyggnad av en grön och illa besökt gräsmatta när vi omvandlar den
till ett trivsamt, aktivt och välbesökt område.
Mitt tidigare medborgarförslag.
Efter mitt tidigare förslag om kajakförvaring vid Husarviken framkom att de platser som SDF
förfogar över ska vara tillgängliga för alla. I detta förslag anser jag att det kravet uppfylls med
råge. Jag föreslog då att vi skulle kunna lägga i kajakerna vid stenarna ett par hundra meter
längre bort. Jag har testat att lägga i kajaken där. Det går men det är ganska svårt om man är
ensam. Därför föreslår jag ny plats för sjösättning. Längst in i viken i närheten av den plats
jag föreslår finns det ett perfekt ställe som inte kräver stora ombyggnader.

Här mellan träden närmast i bilden kan man lätt gå in med kajakerna.

Bilden visar hur man kan paddla iväg från platsen.

Platsen jag föreslog i mitt förra förslag som enligt Lantmäteriet ägs till hälften av SDF och till
hälften av KDF kan också fungera för mitt nya förslag. Den enda nackdelen är att då skulle
gymmet hamna i skymundan och riskera att folk inte hittar ditt.

Så ser platsen ut idag. Helt igenvuxen vilket i och för sig är bra för pollinatörerna.
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