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Från
Till: Funktion SD15 Skarpnäck
Ärende: Medborgarförslag om pulkabacke
Datum: 2021-08-25 17:54:49
Barnen (o ungdomar ovissa vuxna) i Bagarmossen/Enskede/Skarpnäck saknar idag
en riktigt bra pulkabacke. Därför söker sig många till tex. Skogskyrkogårdens kullar
vilket inte är lämpligt ur ett hänsynsperspektiv.
I skogen framför Fogdevägen 32/36 finns en naturbacke på allmänning som har
stor potential att bli en riktig superbacke, som skulle kunna användas av
pulkaåkare men även för att testa teknikåkning på tex, snowboard eller skidor av
lite större barn.
Man behöver ta ned ett par träd, lite sly och fylla en del gropar med jord/grus en
bit upp i backen för att jämna ut underlaget och göra detta till en backe barn i hela
söderort kommer vallfärda till; "Bagis Pulkapist".
Mycket glädje för lite pengar, och så slipper vi gnället om barn som stör på
Skogskyrkogården.

Från:

Till: Funktion SD 15 Skarpnäck

Ärende: medborgarförslag
Datum: 2021-09-01 13:48:01

Hej!
Jag skulle vilja lämna m ett medborgarförslag.
Jag läste 1 Aftonbladet om att man på flera platser 1 Sverige startat bytesbanker
(eller s.k. fritidsbank. se artikeln nedan) där man kan lämna in och låna sport- och
fritidsprylar. Det verkar vara ett smart sätt att minska antalet prylar som varje familj
måste köpa - både miljövänligt och solidariskt med dem som inte har så mycket
pengar.
Jag tänkte spontant att en sådan lokal borde kunna finnas (eller byggas) 1 auslutnmg
till Kärrtorps IP som ligger lättillgänglig för många människor längs hnje 17 Men
det kan säkert finnas andra lämpliga lokaler i något av våra centrnm, Bagarmossen
eller Kärrtorp tex.
Fritidsbanken: Carinas ide hjälper svenskar att idrotta (aftonbladet.se)
Med vänliga hälsningar

