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Medborgarförslag om pulkabacke.
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.
Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-09-23 anmäldes ett
medborgarförslag om att anlägga en pulkabacke i ett skogsparti vid
Fogdevägen 32-36, Bagarmossen.
Förvaltningen har dock ingen möjlighet att anlägga pulkabackar
genom förändringar av marken, ta ner träd eller genom andra stora
ingrepp i parkmarken som skulle innebära en negativ påverkan på
den natur som finns på platsen. Stadsdelsförvaltningen anser inte att
det är rimligt att genomföra medborgarförslaget.
Stadsdelsnämnden avslog 2021-05-27 ett medborgarförslag om
pulkabacke på samma plats Dnr SKA 2021/27.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2021-09-23 anmäldes ett
medborgarförslag om att anlägga en pulkabacke i ett skogsparti vid
Fogdevägen, Bagarmossen. Stadsdelsnämnden beslutade att
överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2021-11-18.
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Ärendet
Förslagsställaren föreslår att en pulkabacke anordnas i skogen
framför Fogdevägen 32-36 genom att ta ned ett par träd, lite sly
samt fylla en del gropar med jord och grus.
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Synpunkter och förslag
Pulkaåkning är en trevlig aktivitet som uppskattas av i princip alla
åldrar. Pulkaåkning sker spontant över hela stadsdelsområdet där
det finns nivåskillnader. Ibland försvåras pulkaåkandet av staket,
träd, belysningsstolpar, halkbekämpade parkvägar eller snöfattiga
vintrar. Stadsdelsförvaltningen kan i vissa fall vara pulkaåkningen
behjälplig genom att till exempel röja sly. Förvaltningen har dock
ingen möjlighet att anlägga pulkabackar genom förändringar av
marken, ta ner träd eller genom andra stora ingrepp i parkmarken
som skulle innebära en negativ påverkan på den natur som finns på
platsen. Genom att tillskapa officiella pulkabackar följer också ett
ansvar att madrassera belysningsstolpar och andra hinder som finns
på platser där pulkaåkning sker. Stadsdelsförvaltningen anser inte
att det är rimligt att genomföra medborgarförslaget.
Stadsdelsnämnden avslog 2021-05-27 ett medborgarförslag om
pulkabacke på samma plats Dnr SKA 2021/27.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Medborgarförslaget
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