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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

Från:
Skickat: den 23 augusti 2021 13:52
Till: Funktion SD03 Park <Funktion.SD03.Park@stockholm.se>
Ämne: Staket Bällstaån, Åkertegsgränd Spånga
Hej,
Hoppas jag hamnat rätt nu.
Vill vi föreslå att kommunen sätter upp ett staket på ett ställe längs Bällstaån som går
genom Spånga/Bromma. Just på denna plats, (Åkertegsgränd, Sidvallsgränd, Plogbillsgränd
i Sundby/Spånga) är det väldigt lätt att komma nära vattnet och det är en mycket dålig
avgränsning till när det blir farligt (för barn). Det är inget hinder och en slänt ner till
vattnet, samt att slänten är väldigt lös (ingen dikning). Det är en grusväg precis bredvid
och där leker och cyklar barn, då det är precis bredvid bostadshus och lekplatser. Så det
känns ganska olustigt och jag tycker risken är stor att barn kan ramla i, men även husdjur
och vuxna. Se exempel på Bild 1.

Mitt förslag är ett staket, som inte behöver vara så högt. Jag såg ett liknade borta vid
Lötsjön som sitter runt dammen där. Se Bild 2. Ett lågt staket som inte hindrar utsikt eller
förstör naturen, men även ger en tydlig avgränsning ner mot vattnet.
Med vänlig hälsning
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