Gustavsberg, januari 2017

MOTIONER till Farsta slottsvik samfällighet
från Styrelsen i Slottsparkens samfällighet (De la gardies väg)
(Kontaktpersoner: Andreas Schillbach domsjo2000@yahoo.se, carolina.backman@hotmail.com)

MOTION 1
Bättre belysning.
-

Belysningen är undermålig kvällstid vid Oxstallet samt obefintlig vid återvinningen.
Vi vill be att storsamfällighet ser till att området blir tryggare kvällstid genom ökad belysning.
Då vi flera gånger har hört att återvinningsentreprenören skall ordna belysning men inget har
hänt så vill vi att belysningen ordnas av storsamfälligheten istället. Tex kan lampan stå på
storsamfällighetens mark men lysa in över återvinningen.
Det skulle även behövas en lampa vid längs gångbana på samma sida som berget (vid
oxstallets långsida fast på andra sidan). Det finns flera stora träd där som kan upplevas mörkt
och otryggt på kvällarna.

-

Det skulle också behövas en lampa mellan franska parken och slottsovalen invid gångbanan.
Avstånden mellan lamporna där är långa och finns möjlighet att ha en extra lampa utan att
detta stör de boende på Slottsovalen. Gå dit och titta kvällstid.

MOTION 2
Badstege till slottsbryggan.
När den nya bryggan byggdes under 2016 så visade det sig att den nya är lite bredare än den förra.
Det är därför lite svårare att ta sig upp på sidan efter ett bad. Vi skulle gärna se att storsamfälligheten
införskaffade en badstege som placeras till vänster på bryggan.
Vi har hört ett rykte om att det inte går att ha stege för att det då skulle bli andra krav från
kommunens sida. Är det så undrar vi vad som gäller och inte gäller.
Vi skulle också gärna se en inspektion av fundamentet under bryggan för att se om det finns rostig
armering som behöver tas bort.

Motion 3
Under 2016 fick Farsta slottsvik en bit mark av JM. I denna ingick Engelska parken och Franska parken
samt det öppna området med gångbanan mellan parkerna. Det öppna området är en trevlig och ren
yta med ett fåtal äppleträd och en större gräsyta.
Vårt förslag är att sätta upp EN flyttbar bänk med bord på ytan för passerande och boende i området.
(vi kan vara med och hjälpa till med detta).
Vi skulle också gärna se en mindre lekanordning invid kanten till Franska parken, för de barn som vi
har i området. Ett förslag är att flytta ruschbanan från skogen vid Engelska parkvägen till berget vid
franska parken mot parken. Se bild. Den ligger då både funktionellt och diskret och passar med
området som helhet. Detta är en lösning som kräver visst anläggningsarbete men då ruschbanan
redan finns i Farsta slottsviks samfällighets ägo så är det en billig lösning.
Fördelar med att placera rutschkanan där är att tillgängligheten och tryggheten ökar. Området är
bilfritt och många passerar området. Den skulle också placeras i kanten av parken så att den inte stör
det öppna eller gångbanan. Det blir också ett sätt för barn och föräldrar att träffas i området. Vilket
har många fördelar på kort och lång sikt. Många som flyttar in i området är dessutom familjer med
barn eller barn på väg. Att det finns en plats för barn att träffas uppskattas och påverkar
fastighetsvärdet i positiv riktning vilket är i linje med Samfälligheternas uppdrag.
Går det inte att rutschkanan att flyttas kanske det finns någon annat förslag som inte tar upp så stor
plats och placeras mot kanten av Franska parken. Vårt förslag innebär inte en stor lekplats. Utan vi
efterfrågar något mindre som gör att det finns en plats att träffas.

