Hej,
Läste i lokaltidningen att ni ville ha medborgarförslag och försökte skriva på er facebooksida
som mest handlar om tårtor, men lyckades inte. Lägg gärna in emailadressen där, har nu letat
runt 15 min på Stockholms stads hemsida. Att behöva få via staden gör den lokala
anknytningen svagare och det är dessutom bökigt.
Några förslag om Fredhäll som har hamnat i skuggan av Hornsberg och skulle behöva lite
kärlek och omsorg.
1. Förbättra belysningen längs strandpromenden på sträckan mellan fredhällsbadet och
parkeringsplatsen vid båtklubben. Går det att göra nedfarten från Adlerberthsgatan till
båtklubben mer inbjudande för fotgängare på kvällstid skulle den minska känslan av
osäkerhet.
2. När kommer arbetet med att rusta upp spårvägsparken att inledas och avslutas? Området
kring parken skulle kunna vara mer av ett kvarterscentrum. Behövs utrymmen som attraherar
många olika åldersgrupper. Inkludera motionsredskap för pensionärer. Ett tak över borden för
att kunna äta picknick eller grilla korv även i dåligt väder, liknande det som finns i
Rålambshovsparken, skulle göra parken mindre utsatt för dåligt väder. Sätt gärna upp
odlingslådor även här.
3. Lägg gatsten även i den bortersta delen av Fredhäll. Att det endast är asfalt på trottoarerna
drar ner intrycket av området i sin helhet.
4. Röj ut sly mellan strandpromenaden och Snoilskyvägen på sträckan mellan båtklubben och
badet för att förbättra utsikten för gående på snoilskyvägen.
5. Sätt ut fler soptunnor vid klipporna i Fredhäll. Fina sommardagar är de ofta överfulla och
skräpet sprids ut av fiskmåsarna som festar på resor.
6. Under vintern åker många barn pulka i backen som vätter ner mot korsningen
Adlerberthsgatan och Nordenflychtsvägen. De åker ofta ut i gatan och bilarna som kommer
ner för Adlerberthsgatan från slutet av Rålambsvägen har små möjligheter att se barnen. Går
det att sätta upp en gatuskylt som varnar bilister eller ett temporärt skydd i pulkabacken?
7. Belys brofästet under Tranebergsbron med uppåtsriktade spotlights. Det är en spännande
plats som skulle kunna bli ett urbant konstverk.
8. På mina barns förskola har vi talat om att ha en klädbytardag i Spårvägsparken. Hur söker
vi tillstånd?
Tack!
Vänliga hälsningar

