NYA Hökmossbadet

4H gård

Befintliga ekonomibyggnader
med omgivande mark blir
Nykvarns egna 4H gård.

Lås inte ute nykvarnsborna från vårat sista strandområde.
Utvidga och gör området tillgängligt för alla.

Föreningshus

Det gamla bostadshuset
rustas upp för uthyrning.

Amfiteater picnic style

Styrande politiker arbetar för att
detta område ska bebyggas i stor
omfattning och så nära vattnet
som möjligt.
Det innebär att vår sista möjlighet
till ett stort härligt friluftsområde
vid Yngern försvinner för all framtid.
Miljöpartiet i Nykvarn ska på bästa
sätt arbeta för att Hökmossbadet med
gården Älgbostad blir en oas för kropp
och skäl med plats för alla.
Inte ett instängslat paradis för några.
Det finns ju andra ställen att bygga
bostäder som inte är strandskyddade.

4H GÅRD

Öppen scen med etage att
ligga, sitta eller duka för fest
i sluttning mot vattnet.

Upplyst motionsspår

Upplysta motionsspår och gångvägar
korsar hela området.

Inhägnad hundlekplats

Stängslad gård med egen strand
för bad och djurlek.

Parkeringar

Två bra parkeringsytor med plats
för ett större antal bilar.

Naturskola

Skolorna får särskilda uteklassrum
där eleverna utvecklar den goda
naturliga livsmiljön.

Ekologisk komfort

Området får gott om ekologiska
toaletter varav flera har skötrum.

Miljövänligt båtliv på Yngern

Nya båtplatser och en brygga med elbåtar
för uthyrning så alla kan åka ut på sjön.

Beachsporter

Halva grusplanen vid badet sandfylls
och görs om för strandsporter som
beachvolley och handboll.
Andra halvan täcks med gräs som ger
mer plats för badgäster.

Tongivande lekplats
En stor kreativ anläggning
där alla åldrar får plats för
motion och utvecklande
aktiviteter.

Grillplatser året runt

Flera välordnade platser nära vattnet och vid gångvägarna.

Mera bad

Förlängd sandstrand och en
ny större gräsyta för sol, bad,
lek och umgänge.

Tillgänglighet
Den nya servicebyggnaden
Passar perfekt in i ett levande
rekreationsområde.

Handikapparkering och
väl tilltagna utrymmen
för cykelställ ordnas
centralt vid badet.

Parkour-, skate- och
klätterpark
Moderna banor för utegym,
skateboard och parkour.
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Det är redan trångt på Hökmossbadet och kommunen växer.
Miljöpartiet vill vidga nykvarnsbornas framtida möjligheter till ett
nära och inspirerande friluftsområde vid Yngern.
Istället för bostäder i strandskyddat område vill vi öppna upp
, förbättra och utvidga det enda strandområde med gångavstånd till.
Ett tillgängligt rekreationsområde där alla får plats.
En rymlig plats för alla finns egentligen redan vid Hökmossbadet.
Det heter Älgbostad men utnyttjas inte och det krävs politiskt engagemang för att förändra detta. Vi vill reservera Älgbostad för nykvarnsbornas behov av ett integrerat friluftsområde.
Miljöpartiet erbjuder ett starkt engagemang i många frågor. En av
dom är att inte stänga ute dig från kommunens sista strandområde.
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”Gilla oss” på

Nya Hökmossbadet
Sjönära rekreationsområde för alla?
Eller...
...förmånliga bostäder för några?

Gillar nya Hökmossbadet

