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Ämne: Dreviken sjöisbana 20 km blir en snutt på 6,5 km

Bästa kommunstyrelser, kontaktcenter och ansvariga för kultur- och
fritidsnämnder i Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö,
det har kommit till min kännedom att det råder oenighet hur kostnaden för att ploga
Drevvikens sjöisbana på 20 km ska fördelas och att banan kortats till 6,5 km. Jag
vill härmed framföra att ni då behöver gå till en "samstant" som ett barn berättade
för mig att hens föräldrar gjorde eftersom de bråkade.
Som ideell ledare för Friluftsfrämjandet erbjuder Drevviken en säker
nybörjarmiljö och introduktion till friluftsliv för de flesta oavsett bakgrund. Om ni
inte kan samsas om kostnaden hur kan ni förvänta er integration? Hur planerar ni
att förebygga trängsel på isen i dessa tider och hur stimulerar ni utevistelse? Hur
kortsiktigt tänker ni?
Det finns garanterat andra smörpaket att skrapa ur. Minska på enstaka offentliga
konstanslag, sänk antalet timmar föräldralediga kan ha sina barn på förskola, sätt in
dem som har aktivitetsstöd, be några lokalföretag sponsra, aktivera dem som dömts
till samhällstjänst eller annat!
Agera nu innan isarna smälter då Stockholms stad redan gjort en smält-is-tabbe
redan i Stockholm under jullovet. Vad kostade det? Tänkte ni ens på alla lärare som
var lediga och kanske uppskattat att kunna åka lite skridskor efter en höst bland
viruset. Belöna oss som avstår från att resa och håller oss i närmiljö.
Sätt er i ringen och förhandla - det här är småsummor i det långa loppet.
Ploga 20 km snarast!
-Med vänliga hälsningar/Best regards
Elisabeth Nagy
Fasanvägen 30
131 44 Nacka
Sweden
+46-(0)70-694 64 85
+46-(0)8-716 16 63
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