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Medborgarförslag
Social isolering
Vi som är över 70 år skall inte åka kollektivtrafiken, vi är flockdjur och en del mår illa av
isoleringen, och isoleringen tycks vara länge. Man har begravningar och gudstjänster utomhus
med beaktande av avstånd. Det finns inga platser i Fagersjö där man kan vara utomhus,
inomhus får vi inte vara och sitta och träffa sina kompisar,
Bygg träffpunkter utomhus
Det vore en fördel om det finns tak, men då skall det vara av plats så att man får en känsla av
att se himlen, och att det blir ljusare under taket, trots att man är under tak, Vi har jo olika
årstider att ta hänsyn till, Man skall lätt kunna lämna och komma till bordet utan att grannen
störs. Borden och sittplatserna byggs i moduler, vill man ha 2 rullstolsplatser vid bordet så är
det en fördel,.man placerar då borden tvärs med längriktningen med social distans mellan
borden.. Bygger man så att det finns ett fast mellanrum för rullstol mellan stolarna kan det
rymmas 6 rullstolar vid varje bord. Hur många moduler? minst 2 x 2 , har inte fakta underlag
för att säga så här många bör det byggas Sålunda 3 platser på varje sida av bordet
Minsta höjd är 2,5m inomhus runt om, detta för att lättare komma till och från bordet , således
inga väggar och det cirkulerar med tillräckligt med luft Marken bör vara asfalt, beroende på
lättare att städa och att rullstolen lättare kommer fram
Folkhälsomyndigheten bör godkänna förslaget som acceptabel socialt avstånd
Även om man är under 70 år så skall man hålla avstånd, man vill fira vissa högtider
tillsammans. Det bor trots allt över 2500 personer i området. Kommunen har ett ansvar för att
bryta den sociala isoleringen, om det här är rätt svar? vi bör få igång diskussionen hur bryter
vi isoleringen ?
Fagersjö är uppdelad i hyreshusområde och villaområde, så det vore bra med 2 ställe, en på
vardera område.
Yrkar på att det byggs enligt förslaget

