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Förslag från Tyresöinitiativet om upprustning och
utveckling av fotbollsplanen och området ovanför
Breviks skola
Förslag: Idag finns en grusplan på det öppna fältet ovanför brevik skola
(Nära Korsningen FasanvägenRödhakevägen). Fotbollsplanen används idag
av Breviks skola och allmänheten. Fotbollsplanen är i dåligt skick och
förfaller. Inget staket eller nät som skydd mot väg och trafik. Det finns idag
enligt Kommunen inget underhåll eller plan om underhåll under närmaste
framtid så förfallet fortsätter. Jag föreslår att anlägga en konstgräsplan för
allmänheten. Detta skulle gynna allmänheten och bli en träffpunkt.

Förslagsställare: Andreas Lison

Publicerat under perioden: 10 mars - 10 juni 2017

Antal röster: 76

Antal publicerade kommentarer: 13
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Lämnade kommentarer:
Namn
MGA

Kommentar
Bygg istället ett litet torg med butiker och lägenheter på
denna plats (eller i närheten av Breviksskolan) eller vid
Tyresö Sjökrog vid Trinntorp.

Jonas Mejdahl

Anlägg en tillräckligt bra och fungerande fotbollsplan som
enkelt går att omvandla till hockeyrink vintertid i väntan på
andra större projekt som förtätning bostäder eller utbyggd
skola.
Jättebra idé att rusta upp området så att det blir använt av de
som behöver det mest- barnen! Skolgården blir för liten för
de äldre barnen som går i 5.an eller 6:an- de behöver mer
plats. En fotbollsplan vore toppen! /Anna
Låter som en strålande idé att rusta upp planen. Det är synd
om den ska förgås.

Anna Kerr

Roger

Ida

Visst borde kommunen se till att våra barn får en trygg plats
att leka på. Bra initiativ!

Näslund

Toppen idé!!
Den planen borde ha ordnats samtidigt som skolan byggdes.

Annelie

Toppen idé. Med två fotbollstokiga söner så tycker jag det
är super om det skulle finnas en bra fotbollsplan på
gångavstånd från hemmet!

Marzena

att underhålla det man redan har för barnens bästa.

Johan

Utmärkt idé

Nadja Vigert

Bra initiativ Andreas! Respekt! Håller tummarna för att
planen blir ompysslad! Det är barnen och Brevik skolas
rektor Anna med personal värda!! Från en
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fotbollsintresserad familj!

Catharina Hallin

Tänk om vi istället kunde göra om den obrukbara och
tråkiga delen nedanför skolan mot vattnet, till en gemensam
plats för både boll-, seglings- och bad-intresserade!

Mathias
Karlsson

Riktigt bra förslag! En ordentlig fotbollsplan som även kan
användas till skridskoåkning vintertid.

Anna

Jättebra idé! Ungarna får en mötesplats efter skoltid!

