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Från:
Till: skarpnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: Utveckla utemiljö Tidaholmsparken
Skickat: 2021-01-19 16:09:56
Bilagor:
Inbäddade bilagor:
Hej!
Jag jobbar som hållbarhetsspecialist (med fokus på ekosystemtjänster) på ett
fastighetsbolag men kontaktar er som privatperson då jag har några tankar om
förbättringar i utemiljön i Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden (där jag bor).
Jag upplever Tidaholmsparken som en steril miljö med mycket gräsytor utan blommande
växter. Den upplevs också som otrygg vid de mörkare timmarna på dygnet då det ofta är
skräpigt och belysningen inte är optimal. Parken har ett centralt läge i Hammarbyhöjden
och nyttjas av många barnfamiljer och Hammarbyhöjden bor och det finns stora
möjligheter att skapa en fin park som stöder den biologiska mångfalden samt fungerar
som en rekreativ plats för de som vistas där.
Jag tänker att man skulle öka ekosystemtjänster i parken genom att exempelvis plantera
växter som blommar hela säsongen, växter som gynnar pollinerare, skapar ängsytor,
skapar fler trevliga sittplatser samt skapar mer utav en parkmiljö med fler träd som
också bidrar till skugga under varma sommardagar.
Jag ser att Stockholms stad nu har en satsning "Grönare Stockholm" där många parker
rustas upp men tyvärr kan jag inte se att någon park i vår stadsdel är med. Jag tänker att
det skulle vara ett utmärkt tillfälle att rusta upp en centralt belägen park som används av
många till att göra den grönare och öka biologiska
mångfalden. https://vaxer.stockholm/tema/utemiljo/gronare-stockholm/

Grönare Stockholm - Stockholm
växer

Ut och njut i din park. Satsningen Grönare
Stockholm startade 2017 och fortsätter fram till
2022. Av de första 32 utvalda platserna är 18
färdigställda och fler platser kommer att väljas ut
för upprustning inom de närmaste åren

Hoppas på att Tidaholmsparken kan utvecklas till den potential den kan ha kopplat till
gröna och sociala värden!

Från
Till: skarpnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: Medborgarförslag om pulkabackar i Kärrtorp, Bagarmosen och Skarpnäck
Skickat: 2021-01-26 13:24:40
Bilagor:
Inbäddade bilagor:
Hej,
jag och flera föräldrar på Fogdevägen i Bagarmossen önskar att Stadsdelen skapar
bättre pulkabackar för nyttig utomhusaktivitet och rörelse på vintern för gratis
folkhälsa, när sportaktiviteter blivit för dyra för många.
1. Skogskyrkogården vill ha bort pulkaåkningen därifrån. Då måste det finnas bra
alternativ på gångavstånd, vilket det inte gör idag.
2. Många av Bagarmossens informella pulkabackar är farliga och mynnar ut på
cykelvägar, som den i Internationaldagsparken, där barnen åker in i staketet till
parkeringen: https://goo.gl/maps/HMWcgNJ3qsmfo6dT6. Där skall ju byggas
bostäder. Men om det ligger många år bort, skulle ni kunna bygga en liten
skyddsvall som styr bort pulkorna från cykelväg och staket söderut, mot öppen
gräsmatta österrut.
3. På baksidan av Fogdevägen 30 är en liten backe mot en stor gräsmatta som det
ligger en branddamm under https://goo.gl/maps/zUkzFxjENVigr9hJ6. Om ni höjer
upp norra änden med en långsmal jordhög längs Fogdevägen (det låg en jordhög
där under dräneringsarbete i somras som jag bad SB lämna kvar, men de grävde
bort ännu mer jord och friställde farliga stenar istället). Och ni måste ta bort
järnskylten som visar Branddammens lock (de kan använda GPS och platt
skylt/lock mot marken som inte sticker upp, om branddammar ens används
nuförtiden?).
4. På baksidan av Fogdevägen 86 https://goo.gl/maps/NNvye8R39R9eeevXA,
finns ett lagom sluttande berg i nord-lutning som slutar en bit från cykelvägen med
en äng som ni brukar slå på hösten för att få bort asp-slyet. Det krävs endast lite
röjning av mindre träd och sly, och eventuellt lite utfyllnad med jord i svackorna så
blir det en bra pulkabacke (som föräldrar har gjort lite här och där på berg i
villaområdena). Vi kan även göra det själva om vi får tillstånd?
5. På ängarna som sluttar ned mot söderbysjön
https://goo.gl/maps/egBBdhuDexxhUAKP7 sluttar ett berg ned mot ängarna i
västra ändan. 20-30 lastbilar med sten och jord och endast lite slyröjning och
kanske ett dräneringsrör i det övre diket runt ängen, lagt upp mot det naturliga
berget, skulle ge hela stadsdelen en suverän pulkabacke bättre än
skogskyrkogårdens, i ett mycket älskat friluftsområde. Även längdskidåkarna som

redan åker där skulle gilla om det var en bättre kulle i överdelen av de redan
sluttande ängarna. Och lite grillplatser och bänkar längs vägen, så skulle det
förbättra folkhälsan på Byälvsvägen och hela Bagarmossen /Skarpnäck för alla
familjer som inte har bil.
6. På Skarpnäcksfältet vid Kaninparken https://goo.gl/maps/u l 8H6BhnUFb6kTaP6
finns plats för en mycket större pulkabacke, antingen mitt på fältet, eller i någon
kant upp mot Bagisskogen och utnyttja befintlig sluttning. Eller mittemot
Bergholmstorpet i närheten av där det planeras en äventyrslekpark
https://goo.gl/maps/ZmkJ9m3ToPKWNjuH7?
Det är viktigt att fattiga barn som inte har tillgång till bil eller råd att betala för
sportaktivitet eller resa till fjällen, kan åka pulka på vintern. Nu blir ju
vintersäsongen allt kortare, men med inte allt för mycket kostnader kan Stadsdelen
enkelt utnyttja redan befintliga sluttningar och bara röja lite sly och lägga på lite
jord och så gräsmatta (som inte behöver klippas på sommaren).
Vänligen vidarebefordra våra förslag till rätt instans och meddela era åtgärder.
Mvh,
för flera föräldrar och barn på Fogdevägen i Bagarmossen

Från: Funktion SD 15 Skarpnäck <skarpnack@stockholm.se>
Till: Fabian Lind <fabian.lind@stockholm.se>
Ärende: VB: Medborgarförslag - Trygghets- och trivselbelysning vid
Skärmarbrink,
Datum: 2/8/2021 10:06:47 AM

Från
Skickat: den 5 februari 202119:05
Till: Funktion 5D15 Skarpnäck <skarpnack@stockholm.se>
Ämne: Medborgarförslag - Trygghets- och trivselbelysning vid Skärmarbrink.
Hej,
Jag vill föreslå att stadsdelen engagerar en belysningskonsult och skapar en tryggare och
mer trivsam miljö under och runt gångbron i Skärmarbrink till tunnelbanan, vid gångbrons
nordöstra sida.
I nuläget så är det (trots befintlig belysning) så skumt vid brofästet, under och på bron, vid
trapporna till Palandergatan och Nathorsvägen och vid sittbänk, att det varje vecka
förekommer klotter och samlas ungdomar som hänger/vaktar där för att göra
drogaffärer. Gångbron och dess omgivningar är givetvis ytterst lämplig som en plats att
sälja droger på då flera tunnelbanelinjer möts vid Skärmarbrink och det är lätt att
försvinna åt olika håll om polisen kommer.
Vi som bor i området är dock inte lika positiva till att platsen är lämplig för detta ändamål.
Inte heller av att det ständigt klottras på brofästet, trappor, barnvagnsramper, sittbänkar,
soptunnor, stadens el-central, husväggar mm. Det måste kosta lika mycket att ta bort
klotter årligen som att engagera en belysningskonsult som kan ljussätta denna miljö så att
det inte är lockande att gömma sig där i skuggor och prång.
Tänk vad trevligt det skulle bli med en bra framtagen, varm och trivsam belysning under
bron och vid trappor och gångväg vid brofästet! Belysningen som finns nu är otillräcklig på
flera sätt för att skapa trygghet och trivsel.
Tacksam på återkoppling hur jag kan följa mitt förslags gång till stadsdelsnämnden och
beslut i frågan.
Med vänlig hälsning

Från:
Till: Funktion SD 15 Skarpnäck <skarpnack@stockhohn.se>
Ärende: Magnebergsparken / Dalgärdet. Medborgarförslag
Datum: 2/23/2021 10:25:52 ANf
Hej
Vi har nu fått en ny och fin plaskdamm för sommaraktiviteter.
Jag har ochså noterat att grillen och sittplatserna varit mycket använda under
vintern. Barnfamiljer träffas utomhus och umgås Coronasäkert, barnen åker kana
eller springer på kullen.
Dessutom används parken dagligen av olika förskolor.
Vid skolavslutning och skolterminsstart är det ett antal träffar i parken på
eftermiddagar med lekar och korvgrillning.
Vad som saknas är ett skydd för stark sol och regn.
Mittt förslag är ett väderskydd liknande det som finns i parken vid Dalens sjukhus.
Bif bild från Dalen

