Från:
Till: Funktion SD01 info <rinkeby-kista@stockholm.se>
Ärende: Re: Medborgarförslag
Datum: 11/2/2020 8:26:18 PM
Ursäkta, jag uppfattade inte att du ville ha svar. Det handlade ju om ungdomsgårdar
båda två, så det får väl bli ett komplimang.
Hälsningar
Den mån 2 nov 2020 16:27Funktion SD01 info <rinkeby-kista@stockholm.se>
skrev:
Hej

!

Jag hörde av mig förra veckan om ditt förslag här nedan via e-post. Här är en
påminnelse om att vi behöver svar på våra frågor.
Ska vi tolka det som ännu ett medborgarskap? Eller vill du komplettera ditt
tidigare medborgarförslag med detta?
Tacksam om du kan återkomma så snart som möjligt.

Trevlig kväll!

Med vänliga hälsningar
Julia Jonsson
arkivarie/registrator
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Borgarfjordsgatan 14
Box 7049, 164 07 Kista
Telefon: 08-508 01 000
E-post: rinkeby-kista@stockholm.se
start.stockholm

https://intranat.stockholm.se/PageFiles/4812/logotyp_epost.png

Följ Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i sociala medier för nyheter och
information
https://intranat.stockholm.se/PageFiles/75079/Instagram.jpg
https://intranat.stockholm.se/PageFiles/75079/Facebook.jpg

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som
hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.
Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is
responsible for the handling of all its personal data. You can find information on
how the City of Stockholm handles personal data on stockholm.se/dataskydd

Från:
Skickat: den 28 oktober 2020 14:11
Till: Funktion SD01 info <rinkeby-kista@stockholm.se>
Ämne: Medborgarförslag

Så här skall kriminella hindras från att komma in på ungdomsgårdar.
Alla ytterdörrar skall vara låsta, och ha glasruta eller tittöga och ringklocka.
Dom unga som vill gå på ungdomsgården får maila eller smsa namn foto E post
och telnr, det vill nog inte dom kriminella göra. Om den som ringer på dörren
inte finns på något foto (vilka sitter vid ala ingångar) öppnar inte personalen.
Detta borde jag kommit på när ungdomens hus i Rinkeby stängde, men bättre
sent än aldrig.
PS Om dörren har glaskula bör det vara okrossbar glas, men dörr utan glas , men
med tittöga blir nog billigare.

Hälsningar

