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Till: skrupnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: Medborgarförslag Bastuflotte Söderbysjön
Skickat: 2020-12-11 11:13:48
Bilagor:
Inbäddade bilagor:
Hejl
Här kommer ett medborgarförslag från mig, boende i Bagarmossen, och som jag hoppas
att ni gillar.
En bastuflotte i Söderbysjön i anslutning till stranden/klipporna vid badet nere vid
Björkhagens Golfklubb. Då det är en flotte ligger den i vattnet och det blir därmed ingen
byggnation på land i naturreservatet.
Jag tänker mig en liknande bastuflotte som den som en bastuförening öppnat i Tant och
som blivit en succe, både vad det gäller trivsel och ekonomiskt. Den bastun vet jag är
bekostad av stadsdelen och kostade ca 450 000 kr att anlägga. Om detta inte är möjligt
för Skarpnäcks stadsdel att bekosta tänker jag att stadsdelen kanske kan hjälpa till med en
delsumma och att resten bekostas av en bastuförening med 500-1000 medlemmar.
Alternativt bekostas flotten helt av medlemmarna som därmed får bada fritt under en
avsatt tid.
Med förhoppning att ni nogsamt beaktar detta förslag!
Vänligast

Till: skarpnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: Medborgarförslag mobilitetshubb/cykelgarage
Skickat: 2020-12-21 18:32:40
Bilagor: Panncentralen - Långe Jan 2.jpeg
Inbäddade bilagor:
Hej stadsdelsförvaltningen Skarpnäck,
Jag skriver för att lämna in ett medborgarförslag:
Namn: Mobilitetshub/cykelgarage i Björkhagen och Kärrtorp
Bakgrund:
Inom den närmsta tiden kommer stadsdelen gå igenom en växtfas med mycket ny
exploatering. Fler och fler människor delar på befintlig yta. Då är det bra att många
använder sig av hållbara och mindre utrymmeskrävande transportsätt som cykel.
Den gamla 1950-tals bebyggelsen som dominerar stadsdelen är inte anpassad till
dagens moderna behov - speciellt inte när det kommer till tillgängliga cykel- och
barnvagnsutrymmen. Många som bor i området cykelpendlar till jobb m.m. och för
allt fler blir el- och lådcykeln viktigare också för transporter av olika slag, vid
hämtning och lämning av barn, handling med mera. Dessa kräver helt andra typer
av förvaring för att inte slitas ut, gärna under tak och lätt uppvärmt.
Förslaget:
Stadsdelen kan gå i bräschen för att stötta hållbara transporter som de cykelburna
genom att bygga eller rusta upp befintliga byggnader
till mobilitetshubbar/cykelgarage, främst tänkta för lådcyklar som är i princip
omöjliga att förvara i trånga källarutrymmen och skyddsrum. Mobilitetshubbar kan
också inrymma andra hållbara transportmedel som parkeringar för bilpoolsbilar och el-scootrar, Genom att tillhandahålla den här typen av utrymmen kan
stadsdelen bidra till att fler väljer cykel istället för bil.
2 platser föreslås här:
- Garagevåningen i centrumhuset i Björkhagen.
- Gamla panncentralen vid Långe Jan 2, se bifogad bild.
Tack på förhand!
Hur och när behandlas detta förslag?
Vänligen,

Till: skarpnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: Medborgarförslag
Skickat: 2020-12-21 20:41 :38
Bilagor:
Inbäddade bilagor:
Hej!
Jag har ett förslag som gäller badplatsen vid Sickla sjö nära Sickla Gård. Mitt förslag är att en eller två

bänkar placeras vid strandkanten, som är en berghäll. Det är många som badar vid bryggan. Alla som

vill bada får inte plats på bryggan och då skulle det vara bra med två bänkar som man kan sitta på före

eller efter badet. Men bänkarna skulle också komma till användning under andra årstider än sommaren.
Folk som promenerade eller springer eller cyklar längs stranden eller i skogen skulle kunna sitta på

bänkarna och ta en paus och titta ut över sjön. Numera finns det också folk som vill bada i Sickla sjö

på vintern. Då skulle det verkligen vara bra med ett par bänkar att lägga kläder på och sitta på när man
byter om.

Jag är väl medveten om att andra medborgare lagt förslag om den här platsen tidigare under hösten. De
förslagen, som handlar om återuppbyggnad av båthuset som användes av en kanot-/kajakförening och

om att anlägga fler bryggor eller trädäck är mer omfattande än mitt förslag om två bänkar. De står inte
emot varandra, som jag ser det. Men mitt förslag om bänkar är billigare och enklare och kanske kan

det därför.handläggas lite snabbare av Fastighetsnämnden. Det hoppas jag i alla fall! Förutsatt att
stadsdelsnämnden remitterar mitt förslag vidare.

Till: skarpnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: Medborgarförslag-Erbjud-vä.x.tbaserad-kaffemjölk-som-standard-på
möten-för-närnndens-ledamöter-och-stadsdelens-anställda-i-Skrupnäck-1.pdf
Skickat: 2020-12-28 16:39:49
Bilagor: Medborgru-förslag-Erbjud-växtbaserad-kaffemjölk-som-standard-på
möten-för-närnndens-ledamöter-och-stadsdelens-anställda-i-Skrupnäck-1.pdf
Inbäddade bilagor:
Hej. Tacksam om ni tar er tid till att läsa igenom detta förslag och återkommer med
era synpunkter,

Medborgarförslag

2020-12-28

Erbjud växtbaserad kaffemjölk som standard på möten för nämndens ledamöter och
stadsdelens anställda
YRKANDE

Att Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder växtbaserad kaffemjölk som standard på möten för nämndens
ledamöter och stadsdelens anställda.
ETT STEG MOT FÖRVERKLIGANDE AV STADENS MATSTRATEGI FÖR KLIMAT OCH HÄLSA

På klimattoppmötet den 10 oktober 2019 i Köpenhamn skrev borgmästarna för 14 städer inklusive Stockholm, New
York, London och Paris under Good Food Cities Declaration. Städerna ska arbeta för att till år 2030 ha förverkligat
planethälsodieten som Lancet-kommissionens 37 världsledande miljö- och hälsoexperter står bakom. Deklarationen
syftar till en konsumtionsväxling från animalier till mer sunda växtbaserade livsmedel av klimat- och hälsoskäl.
Stadens styrdokument "God, hälsosam och klimatsmart mat - Matstrategi för Stockholms stad", beslutad i
kommunfullmäktige i maj 2019, syftar också till ett skifte mot mer växtbaserad mat. Exempelvis står det på sidan
7: ''Att äta mer växtbaserat och mindre kött- och mejeriprodukter är inte bara klimatsmart, det är även bra för hälsan.
Köttkonsumtionen bidrar till en minskad biologisk mångfald, ökade utsläpp av växthusgaser och en ökad användning
av bekämpningsmedel. Att öka andelen vegetabilier och minska andelen kött och mejeriprodukter och se kött och
mejeriprodukter som tillbehör till maten, det vill säga att äta omväxlande och låta en större del av proteinerna i maten
komma från växtriket, är ett viktigt bidrag till minskad miljö- och klimatpåverkan."

Att erbjuda växtbaserad kaffemjölk som standard på möten för nämndens ledamöter och stadsdelens anställda är ett
litet men viktigt steg mot förverkligande av stadens matstrategi för klimat och hälsa.

Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuder redan växtbaserad kaffemjölk som standard. De skriver: "På förvaltningens
huvudkontor har det till exempel under september månad 2020 beställts 90 liter havremjölk jämfört med 70 liter
mellanmjölk...".
KÄLLOR
Stockholms stads matstrategi
https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/mat-och-maltider
God, hälsosam och klimatsmart mat - Matstrategi för Stockholms stad
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/god-halsosam
och-kl i mats ma rt-mat---matstrategi-for-stockh ol ms-stad. pdf
Good Food Cities Declaration
https://www.c40.org/press releases/good-food-cities
The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health brought together 37 world-leading scientists from across the
globe
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
Fakta om planethälsodieten
https://eatforu m. org /I earn -and-discover/the-p I an eta ry-h ea Ith-diet/
Södermalm erbjuder växtbaserad kaffemjölk som standard
https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/sodermalms-stadsdelsnamnd/mote-2020-1217/protocol /ss2 l-den-l7-december-2020-soderma I ms-stadsd elsn amnd-medborgarforslag-gal lande-att-erbju da
vaxtbaserad-kaffemjolk-som-standard-pa-namndmoten-och-moten-for-forvaltningens
anstalldapdf?downloadMode=open

Till: skarpnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: medborgareförslag om Pantbehållare för soppkorgar
Skickat: 2021-01-07 13:11:54
Bilagor:
Inbäddade bilagor:
Hej!

Det skulle vara bra om alla soppkorgarna i hela skarpnäcks område fick
pantbehållare. Schystare för personer som letar pant och snällare mot vår miljö.

Mvh

