Spółdzielnia Mieszkaniowa „Teofilów” w Łodzi zachęca do głosowania w
tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na projekty, których realizacja
przyczyni się do poprawy jakości życia i wypoczynku mieszkańców Teofilowa.
W szczególności zachęcamy do głosowania na niżej przedstawione projekty:
„Modernizacja ulicy Łanowej - zielone miejsca postojowe.”
Numer ID: B0138TW
Ulica Łanowa stała się parkingiem, utrudnia to przejazd i zmniejsza bezpieczeństwo pieszych. Stworzenie zielonych miejsc postojowych na całej długości ulicy Łanowej, czyli
utwardzonych powierzchni trawiastych jest kompromisem między przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a właścicielami pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej
dodatkowych miejsc postojowych, zapewni parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków i poprawi bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje wycinania drzew.

„Remont i modernizacja al. Pasjonistów wraz z przyległymi ulicami.”
Numer ID: BO117TW
Projekt ma na celu remont nawierzchni i modernizację al. Pasjonistów wraz z budową
miejsc postojowych. Remont i modernizacja od ul. Grabieniec do ul. Judyma. Część
ul. Judyma od ul. Traktorowej, jak również ul. Radka z przebiciem do ul. Kaczeńcowej.
Remont i modernizację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi budowy dróg. Ponieważ są to drogi osiedlowe należy wykonać możliwie dużo prostopadłych, obustronnych miejsc parkingowych.

„Tężnie.”
Numer ID: BO176TW
Projekt zakłada budowę tężni wraz z otoczeniem w parku im. S. Żeromskiego przy
ul. Rojna/Kaczeńcowa.

„Pływająca Fontanna w parku im. S. Żeromskiego.”
Numer ID: BO142TW
Projekt obejmuje zakup i montaż pływającej fontanny do stawu w parku im. S. Żeromskiego przy ul. Rojna/Kaczeńcowa.

„Stworzenie Centrum Rekreacji, jakiego nasze osiedle jeszcze nie widziało!”
Numer ID: B0140TW
Zadanie obejmuje stworzenie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego obok pływalni Wodny Raj oraz budowę części dużego, wielofunkcyjnego placu zabaw
z prowadzącym do niego chodnikiem oraz ścieżki biegowej. Oprócz placu zabaw i ścieżki
biegowej projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie zieleni, budowę małej architektury oraz oświetlenie. Realizacja całego projektu będzie dużym przedsięwzięciem, dlatego stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu budowlanego
pozwoli na realizację kolejnych etapów zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego
(mieszkańcy Teofilowa już wielokrotnie pokazali, że potrafią z niego aktywnie korzystać).
Wizualizacja koncepcji przedstawiona zostanie w formie tablic na terenie jej realizacji.

Głosowanie papierowe będzie trwać w dniach od 15 września do 30 września 2018 r.
Głosowanie internetowe będzie trwać w dniach od 15 września do 07 października 2018 r.
Osoby nieposiadające dostępu do Internetu będą mogły skorzystać z pomocy pracowników administracji, którzy ułatwią przesłanie wniosku.

