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Motion från Nackalistan

Bygg barnvänliga och ljusa gårdar!
Barn och unga behöver också få komma till tals tidigt när vi planerar för hur framtidens Nacka stad
ska byggas och utvecklas. Nackalistan vill att stadsutvecklingen ska utgå från FN:s barnkonvention
och lyfta fram barns och ungas behov och stärka deras delaktighet i stadsutvecklingen. Det blir lätt så
att när Nacka bygger stad så är det experternas och fackmännens, -kvinnornas stad som byggs och
skapas. Visst tas det med aspekter på barns och ungas behov men inte på deras villkor.
Med de kommande bostadskvarter som planeras i olika delar, på främst västra Sicklaön, men också i
Orminge och i Fisksätra, så ges inte barn och unga möjlighet att komma med sina idéer och intryck.
Kommer staden då att anpassas efter allas behov, kan man fråga sig. När vi nu har mer tid på oss att
bygga Nacka stad så borde också barn och unga göras delaktiga i processen genom t ex workshops,
kontakter i skolor mm.
Andra aspekter att ta in är expertutlåtande vad gäller barns behov av stimulerande utemiljöer i form
av inbjudande och ljusa gårdar vid sina hus, av idrotts- och lekplatser mm. De Barnperspektiv som nu
följer Nackas stadsbyggnadsärenden är synnerligen korta och inte alls utvecklade på samma sätt som
tekniska, arkitektur- eller ekonomiska perspektiv.
Nackalistan vill föreslå kommunfullmäktige att
•

Starta en process med workshops eller liknande i hela Nacka och dokumentera de
synpunkter på bra stadsmiljö som kommer från barn och unga

•

Följa upp resultaten av detta och arbeta in i planeringsarbetet för kommande
bostadsområden

•

Utveckla barnperspektivet vad gäller barnexperters medverkan i planeringen av goda
bostadsområden för barn och unga vad gäller ljus, luft, lek och miljö

•

Bygga större kvarter med större, ljusa gårdar och med mindre massiv höjd på kvartershus
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