Låt parken leva
Om Tenstas gåva till Stockholm
som Stockholm vill ta ifrån Tensta

Årets park ligger i T
Järva Discgolf Park – en av Stockholms största
och finaste allmänna parker
Y Stadspark av engelsk landskapstyp. Inbjudande och dramatisk med böljande gräsmattor, utblickar, passager mellan små och stora landskapsrum
och brett utbud av blommande träd och buskar.
Y Världsberömd discgolfbana.
Y Passar för promenader, picknick, solbad och lek. Välkommen att
beundra utsikten från toppen eller ta en fika på Sisi Café.

Mötesplats
Y Utflyktsmål för Järvafältets nästan 70 000 invånare.
Y En attraktion i världsklass som lockar långväga besökare.
Y Tillgänglig natur, rekreation och friskvård i den del av Stockholm som
behöver det bäst.
Y En otrygg övergiven tipp har blivit en familjevänlig mötesplats - på
tvärs mot den vanliga mediebilden av Tensta.
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Unik och nyskapande
Y Parken finansieras helt av discgolfen. En gåva från Tensta till Stockholm.
Y Miljövänlig och varsam parkdesign som vuxit fram sedan 1994.
Y Utsågs till Årets Park i Sverige 2017.

Kan tas ifrån oss ...
V Sedan tio år planerar kyrkogårdsförvaltningen att gräva upp parken
och förvandla hela tippen till en begravningsplats med ceremonibyggnad
på toppen. Liv och lek ska bli död och begravning.
V Det har inte hjälpt med protester, argument och flera alternativa förslag
på platser för en värdig begravningsplats i järvaområdet.
V Tensta har långt till makten, därför kan makten låta bli att lyssna.
V Varken stadsbyggnadsnämnd eller kyrkogårdsnämnd har besökt
parken under hela planeringstiden.
Y Men under Järvaveckan har de chansen! Läs mer om inbjudan till politikerna på latparkenleva.se och stöd kampanjen Låt parken leva.

Prova på!

Discgolf är ett lätt och roligt sätt att umgås. Ingen

särskild utrustning eller övning behövs för att börja
spela. Och som i alla sporter kan man med mycket
träning bli mästare.
Lämna asfalt och stress och ta en paus i Tenstas gröna oas! Under Järvaveckan och över midsommar erbjuder Järva DiscGolfPark gratis spel och lånedisc.
Ta med dig denna folder och kom – och ta gärna
med familj och vänner!

Ja tack! Jag går gärna en runda i Årets Park!
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