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Motion om att tillåta bar trucks Stockholm stad
Som en följd av Centerpartiets initiativ att avskaffa förbudet mot food trucks har vi de senaste
åren sett en utveckling där denna typ av verksamhet blivit alltmer populär. Tack vare
förbudsavskaffandet banade vi vägen för att en helt ny bransch kunde växa fram. Det har
skapat nya jobb och gynnat ett levande gatuliv i Stockholm.
För att ytterligare stimulera gatulivet i Stockholm föreslår vi ytterligare utvidgning av
ambulerande försäljning i Stockholm genom så kallade bar trucks. Vi har tittat på Berlin,
Bryssel och Lissabon där det finns bar trucks som ett socialt inslag i gatubilden. Därför
föreslår Centerpartiet att staden utreder om detta koncept går att testa på två platser i
Stockholm, i Rålambshovsparken och i Tanto på Södermalm. Genom att peka ut ett angivet
område, likt det vid Hornstulls marknad, kan entreprenörerna lättare dela på kostnaderna som
annars är för stora för enskilda truckar. Förslaget går hand i hand med vår strävan att skapa
levande och trygga platser i våra parker. Genom att det finns entreprenörer på plats ökar
närvaron och underlättar därmed kontroll av alkoholkonsumtion- och försäljning.
Att kunna ta en drink på ett trevligt sätt i parken på samma sätt som att köpa mat från en food
truck är knappast en radikal idé sett ur ett internationellt perspektiv, snarare en naturlig
fortsättning på uteserveringarnas utvidgade möjligheter att bidra till en levande och trevlig
stad. Vårt förslag handlar i granden om att skapa möjligheter att festa på ett säkert och mer
ordningsamt sätt. Med försäljning, vakter och inhägnade ytor kan vi öka säkerheten och vi är
övertygade om att liv och rörelse skapare ett tryggare parkliv.

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att

staden inleder ett test med att tillåta bar trucks på två platser i Stockholm, i
Rålambshovsparken och i Tanto.

