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Hej!
Jag har ett medborgarförslag om att anlägga en skate/kickbikepark i Bagarmossen.
Som inspiration kan nämnas de fina skateparkerna i Tyresö och Gubbängen.
(Högdalens skatepark är naturligtvis drömmen, men elen är så mycket större.)
Jag tänker att elen gärna kan ligga i anslutning till en lekplats. Skickar bilder på
förslag på platser nedan, och syftar på där det idag finns grönområden eller
befintlig lekplats. Parken kräver inte ett jättestort område så jag tror att det finns
många fler lämpliga platser i Bagarmossen.
Man skulle även kunna ha en öppen graffitivägg vid skateparkeu och/eller en liten
parkourpark (som i Tyresö).
I Bagarmossen med omgivande förorter finns idag flera jättefina lekplatser för
mindre barn, men ingen park för de lite äldre barnen.
Hoppas ni ser vinsten i att få barn att röra mer på sig!
Vänligast

Skickat från min iPhone

Till: Funktion SD 15 Skarpnäck <sk:mvnack@stock:holm.se>
Ärende: Medborgarförslag: Motverka bensindrivna elverk: sätt upp elstolpar för
foodtruck:s
Datum: 3/30/2021 5:52:50 PM
Hej!
Det här är ett förslag som egentligen rör hela Stockholms stad, men vad jag förstår
skickar man medborgarförslag till sin stadsdel.
Vi har en hel del uppskattade foodtrncks i Stockholmsområdet. Något ingen kan
uppskatta är clock de diesel/bensindrivna elverk som dessa foodtrucks använder för
att kunna driva sin utrustning.
De skapar buller och avgaser, och är ytterligare ett exempel på onödig användning
av fossila drivmedel.
Borde det inte vara möjligt att sätta upp laddstolpar på strategiska platser (i
Bagarmossen står det exempelvis ofta foodtrncks vid Lagaplau) som dessa
foodtrncks kan utnyttja. Jag tänker mig att de debiteras för elen. Eftersom priset
kan sättas lägre för diesel//bensin skulle foodtrucks välja detta alternativ om de
fanns. Dessutom slipper de riskera att deras elverk stjäls (vet att det förekommit).
Kanske kan dessa elstolpar även fungera som ladclstolpar för elbilar och (när de inte
används av foocltrncks) kunna ladda bilar.
Finns många vinster med detta: Vi slipper buller, giftiga avgaser och onödiga
koldioxidutsläpp.
mvh

