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Medborgarförslag till fritidsnämnden om en park för skateboard, bmx och
kickbike i Älta
Hej.
Vill härmed ge ett Medborgarförslag till fritidsnämnden om en park för skateboard, bmx och
kickbike i Älta.
Det har på senare tid blivit mycket populärt bland barn, ungdomar och yngre vuxna att åka
skateboard, bmx och kickbike. I våra närliggande kommuner så finns det parker avsedda för
detta i tex Tyresö och Skarpnäck. Det finns även vid Nacka Forum, men den ligger avigt till för
Ältabor. Dessa parker är mycket välanvända och om man besöker dem en solig kväll eller
helgdag så är det många barn och unga som får underhållning, motion och nöje av parkerna.
I nuläget finns det ingen sådan park i Älta och jag tror att det skulle vara ett mycket
uppskattat tillskott för barn och ungdomar i Älta . Det skulle även ge våra äldre barn,
ungdomar och yngre vuxna något vettigt att göra på fritiden där de även är fysiskt aktiva. De
barn i Älta som är intresserade av dessa aktiviteter tar sig idag till tex Tyresö eller Skarpnäck,
men det är en bit att åka och man förlorar mycket av spontan aktivitet i närområdet som finns
att vinna med en park i närområdet.
Förslag på placering:
‐Älta IP är i dagsläget en naturlig samlingsplats för många barn och unga som
sammankopplas med idrott och hälsa iom fotboll, badplats, parkour och utegymmet. Mellan
parkourparken och utegymmet ligger i dagsläget någon form av hinderbana i trä och en
basketplan. Detta är bra, men jag föreslår att de issf. byts ut då säkerheten på hinderbanan
redan är undermålig pga träkonstruktion som är trasig både här och där.
Basketplanen är toppen att den finns och det råder brist på detta utomhus, men det är illa
placerad och bollarna hamnar konstant i vattnet om man missar korgen på ena sidan.
‐Älta centrum har den fördelen att det är centralt och en naturlig samlingsplats med bla
fritidsgården mm.
För inspiration och ökad förståelse kan ni titta på Tyresö skatepark 135 där man kan åka
skateboard, bmx och kickbike. vg se länk: h ps://www.tyreso.se/uppleva‐‐gora/idro shallar‐
lokaler‐och‐anlaggningar/skatepark.html
Ytterligare en fördel med en park av detta slag är att livslängden är i princip för alltid eftersom
de byggs av material som betong, asfalt, järn mm.
Vänliga hälsningar en medborgare/
Personuppgift borttagen

