
1

Daniel Jäderland

Från: Elin Dagerhamn
Skickat: den 27 augusti 2021 15:15
Till: Daniel Jäderland
Ämne: VB: medborgarförslag sluta använda lövblåsaggregat

Hej Daniel,  
Fick svar från Petronella.  
Mvh Elin 
 
Önskar dig en trevlig helg 
 

Från: Elin Dagerhamn  
Skickat: den 27 augusti 2021 15:14 
Till: 'Kirchner Petronella' <petronella.kirchner@armadafast.se> 
Ämne: SV: medborgarförslag sluta använda lövblåsaggregat 
 
Hej Petronella,  
Tack så mycket för snabbt svar.  
De du har skrivit skulle jag säga är mycket användbart för svar till medborgarförslaget.  
Informera gärna hur slutversionen blir, så du vet.  
Önskar dig en trevlig helg.  
Mvh Elin 
 
 

Från: Kirchner Petronella [mailto:petronella.kirchner@armadafast.se]  
Skickat: den 27 augusti 2021 13:29 
Till: Elin Dagerhamn <elin.dagerhamn@osteraker.se> 
Kopia: Mikael Dahlberg <mikael.dahlberg@armadafast.se> 
Ämne: SV: medborgarförslag sluta använda lövblåsaggregat 
 
Det låter bra som Ni skrivit  men du kan fundera på om det ska utvecklas med nedanstående, Fast jag har inte så stor 
erfarenhet av hur man behandlar medborgarförslag så jag tror du kan avgöra bäste om det ska med eller inte  
 
Gällande specifikt Skol/förskole gårdar som Tuna förskola är dessa en viktig del av barns lärande och utveckling. Här 
ska barn utveckla sin koordination och balans genom lek och rörelse. Det finns mycket forskning att det för barns 
utveckling är viktigt att kunna vistas utomhus under hela året. Detta ska ske ur barnens perspektiv så säkert som 
möjligt. Barnen nyttjar hela förskole tomten för dessa upptäckter.   
 
Fastighetsägaren är enl. lag skyldig att hålla marken i skick så att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa 
hindras och dessa krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen.  Att ha blöta löv på lekutrustning/ 
fallytor/ asfaltsytor när det börjar bli kallt ökar risken för halka och därmed skada på barnen. Vi försöker få bort så 
stor andel av löven på förskole och skoltomten som möjligt,  antingen genom blåsa och därefter suga upp löven eller 
klippa ner dem  för att minska risken av att löven yr tillbaka och därmed ökar risker för skada på enskild individ.  Att 
gå ut med information till små barn om risk för halka föreligger  i området är inte en framkomlig väg.  
 
 
 
Mvh//PK  
 

Från: Elin Dagerhamn <elin.dagerhamn@osteraker.se>  
Skickat: den 27 augusti 2021 11:41 
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Till: Kirchner Petronella <petronella.kirchner@armadafast.se> 
Ämne: medborgarförslag sluta använda lövblåsaggregat 
 
Hej Petronella,  
Vi ska på samhällsbyggnadsförvaltningen ska besvara ett medborgarförslag att ” sluta använda lövblås aggregat. 
Förslagsställaren refererar till användning på Tuna förskola. Bifogar vårt utkast till svar och även 
medborgarförslaget.  
Försöker även ringa dig. Men vad tänker du och tycker du om vår skrivelse? 
 
Mvh Elin Dagerhamn 
 

 
Elin Dagerhamn 
Landskapsarkitekt 
elin.dagerhamn@osteraker.se 
 
Samhällsbyggnadsförvaltning 
Österåkers kommun 
08-54081537 
Hackstavägen 22, Åkersberga  
www.osteraker.se 
  


