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Medborgarförslag
Förslaget gäller inriktningen på den "multihall" som är tänkt att byggas i Myrsjö.
Eftersom cykling i all de former växer kraftigt och ger motion samt en väg mot en
minskat bilberoende föreslår jag att den nya multihallen byggs med inriktning på olika
former av cykling för alla åldrar. Se länkar som referens:
https://youtu.be/uqCioZvswx4
https://youtu.be/EkEJLwHs00A
https://youtu.be/EgC3ElyPU68
En motsvarande inredd hall skulle gör det möjligt för barn att lära sig cykla även på
vintern. Den skulle fungera att hyra in sig i på fasta tider för Stockholms olika
cykelklubbar. En hall som ovanstående fungerar som komplement året runt både vid
landsvägscykling, mountainbike, freestyle samt race bmx. Den skulle även bli populär
för spontanidrott då många typer av cykling i likhet med exempelvis skateboard sker
utanför föreningslivet. Avgränsade tider skulle även hallen även kunna vara öppen för
skateboard, rullskridskor och kickbike. Ur ett tillgänglighetsperspektiv går parken även
att använda för tex rullstolsbundna (se sista länken).
Fredrikshovs cykelklubb är Sveriges största (1600 medlemmar) med lokal förankring i
Nacka. I Älvsjö finns Sveriges största racebmx (OS sport) klubb. Ingen av dessa
föreningar har möjligheter till vinterträning inomhus. Att hyra in sig fasta tider för dem
men även andra klubbar vintertid skulle vara jättemöjlighet. Älvsjö bmx hyr för
närvarande in sig i en hall i Laholm vintertid.
Platsen är optimal då det redan finns en Freestyle bmx park utanför.
Kort sagt skulle en cykelhall i Nacka kunna stärka hela cykelsporten och få besökare
från hela Sverige. Det skulle även främja Nacka och Myrsjö lokalt och ge fler barn och
vuxna som cyklar.
Det skapar en bättre hälsa och på sikt även ett minskat bilberoende eftersom cyklande
barn även kan ta sig själv till skolan och cyklande föräldrar även cyklar till jobbet.
Jag hjälper såklart gärna till med att förmedla kontaktpersoner mm.
Vänliga hälsningar
Erik Björk
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