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Från:
Till: Funktion SD 15 Skarpnäck <skarpnack@stockholm.se>
Ärende: Medborgarförslag

Datum: 202!-06-!3 !7:15:55

Hej hej,
Jag vill lämna in ett medborgarförslag; en brygga vid Södcrbysjön.
Mina kontaktuppgifter:

Vänliga hälsningar
Skickat från min iPhone

Fabian Lind
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

den 13 juni 2021 23:49
Funktion 5015 Skarpnäck
Medborgarförslag införande av "Hjärtsäker zon"

Hej,

ag skriver till er för att redovisa mitt
medborgarförslag om att införa "hjärtsäkra zoner" i vår stadsdel (HLR rådet, 2021 a).
Jag är med i Karolinskas initiativ "SMS-Livräddare". Sedan oktober 2019 har jag svarat på två larm om
hjärtstopp i vårt närområde. Det senaste larmet var i december 2020.
Hjärt-och kärlsjukdomar är Sveriges största dödsorsak år 2020 (Socialstyrelsen, 2021). HLR rådet (2021 b)
skriver att "Varje år rapporteras ca 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus från
ambulanssjukvården i Sverige. Arligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade
hjärtstopp utanför sjukhus ... Den viktigaste behandlingen för flertalet av vuxna personer som
drabbas av hjärtstopp är hjärt-lungräddning och defibrillering."
Iden till "hjärtsäkra zoner" har jag bland annat inspirerats med av Nederländerna. Där innebär det bland annat
tillgänglighet av hjärtstartare (AED) inom 6 minuter från det att ett hjärtstillestånd larmas hos 112. I
Nederländerna skulle nämligen överlevnaden efter hjärtstillestånd kunna vara 25% om hjärt-och lungräddning
startades inom 6 minuter (Hartstichting, 2021 ).
I vår stadsdelskontext skulle benämningen "hjärtzäker zon" kunna tilldelas platser där AED finns tillgänglig
inom 6 minuter (helst 3 minuter för bättre överlevnadschans) från det att larm om ett hjärtstillestånd kommer in
till 112. Stadsdelen skulle kunna bidra genom att skaffa abonnemang på en AED, bekosta eller subventionera
HLR-utbitdning för intresserade medborgare. AED kan placeras i väderbeständiga lådor ute i olika platser och
tillgängliga dygnet runt. Min uppfattning är att sådana initiativ i Nederländerna är mycket uppskattade samt att
skadegörelse av AED-lådor uteblivit.
l skrivandets stund finns det inga AED i Björkhagen som är lättillgängliga: vad gäller behörighet eller tidpunkt
på dygnet. AED:n på Kärrtorps IP går exempelvis ej att komma åt utan att behörig personal ger tillträde.
Vad tycker stadsdelen? Ring jättegärna om ni har tid eller är intresserad så kan vi ses över en virtuell fika.
Skickar skärmdump från SMS-Livräddare appen med karta där hjärtstartare i Björkhagen framgår. Samtliga är
ej tillgängliga tiderna ovan.
Med vänlig hälsning,
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Från:
Till: Funktion SD 15 Skarpnäck <skarpnack@stockholm.se>
Ärende: Medborgarförslag
Datum: 2021-06-15 20:08:45

Medborgarförslag
Den 15 :e juni 2021
Till Skarpnäck stadsdelsnämnd

Förslag
Jag föreslår, i enlighet med Emilia Bjuggrens (S) Motion om förbud mot fossil
reklam ( 15 februari 2021) på reklamytor ägda av Stockholms stad, att detta förbud
ska tillämpas snabbast möjligt i namnlös stadsdel.
Jag föreslår också att det tomrum den fossila reklamen lämnar efter sig, ersätts med
reklam för kulturevenemang och -händelser, för att stödja stadens kulturliv som fått
stora ekonomiska svårigheter på grund av covid-19 pandemin.

Bakgrund

Den pågående klimatförändringen kräver stora satsningar på en förändring av våra
nuvarande konsumtionsvanor. Fossil reklam, som bland annat förbjudits av staden
Amsterdam, är en bromsande kraft till denna typ av omställning.

I och med domstolsbeslutet i Haag som tvingar Royal Dutch Shell att minska sina

koldioxidutsläpp med 45% i förhållande till 2019 nivå fram till 2030, är en stark
nedgång att vänta för den framtida fossila industrin.

Att stödja en försvinnande, nedsmutsande industri är varken miljömässigt eller
ekonomiskt lönsamt, och inte heller strategiskt. Därför föreslås här att Stockholms
stad snarast börjar använda sina reklamytor för annat än fossil reklam. Till en
början kunde detta förbud gälla reklam från olje-, kol och gasbolag, samt
flygreseindustrin för att med tiden utvidgas till att innefatta även annan reklam som
påskyndar klimatförändringarna i negativ riktning.
På grund av covid-19 pandemin har stadens kulturliv fått utstå många hårda
ekonomiska bakslag. Den frigjorda reklamytan kunde användas för att främja
stadens fina kulturliv och därmed också öka synligheten av kulturlivet i Stockholms
stad.
Vänliga hälsningar,

Från:
Till. Funktion SD 1 S Skarpnäck <skarpnack@stockholm.se>
Ärende: medborgsrförslag: fler kolonilotter nära lägengeter
---Dat:.;w: 2021-07-07 09:59:31
Hej,
Här kommer ett till Medborgarförslag:
Ordna fler kolonilotter nära hyreshusen. Det ärjättelångaa köer för att få
odlingslotter.
Gärna små koloniområden med I 0-20 lotter a I Ox IO eller hälften, nära hyreshusen,
så man kan odla nära sin bostad.
Också uppmuntra alla bostadsbolag att erbjuda pallkragar för odling på
fastigheternas tomter.
Och stadsdelen bör sätta upp bra rådjursstaket runt de små koloni Jonerna.
Tex baksidan av Fogdevägen söder om cykelvägen. Skarpnäcksfältet, ex bredvid
Bergholmstorpet ( öster om)
Västraste triangeln av Nationaldagsparken i Bagarmossen. Den andra delen bör bli
anlagd pulkabacke.
Andra oanvända områden, även sluttande mark och kalla norrsidor. Ytorna kan
vara små, mindre än traditionella koloniområden, för att få plats på oanvända
(hundbajs-) ytor nära hyreshusen.
Mvh,

Från
Till: skarpnack@stockho Im .se

Cc:
Bee:
Ärende: Medborgarförslag
Skickat: 2021-07-30 15:22:34
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Medborgarförslag till: Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Öka återbruket på återvinningscentralerna!
Vi är allt fler som inser att våra saker, möbler, kläder och prylar behöver användas
längre för
att minska belastningen på miljön och klimatet. Det betyder att vi måste sluta
slänga fungerande grejer.
Men tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar den senaste statistiken från
Naturvårdsverket att mängden avfall istället ökar. Så mycket som en fjärdedel av
allt som slängs på landets återvinningscentraler hade gått att använda. Nästan en
femtedel har ett
kommersiellt värde. Det är ett stort slöseri med resurser Nu är det hög tid att ställa
om till ett cirkulärt samhälle. Att ta vara på det vi har ger, förutom miljö- och
klimatvinster, möjlighet till nya arbetstillfällen. Jag uppmanar Stockholms stad via
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att sätta återbruket i första rummet på våra
återvinningscentraler, i enlighet med
avfallshierarkin. Det finns många goda exempel runt om på landets
återvinningscentraler att ta efter. En station för återbruk på varje återvinningscentral
är ett minimum. Tydlig skyltning om var återbruksstationen är och att det finns
personal som har tid att guida oss i att minska mängden avfall, är helt centrala
åtgärder.
Vänliga hälsningar

Från:
Till: skarpnack@stockholm.se
Cc:
Bee:
Ärende: Medborgarförslag
Skickat: 2021-08-04 15 :32:45
Bilagor:
Inbäddade bilagor:
Hej,
Här är ett medborgarförslag till Skarpnäeks stadsdelsnämnd.
Padel är Sveriges och Stockholms snabbast växande sport. Sporten har ett stort och
växande antal utövare och det råder brist på banor som motsvarar efterfrågan och
det är därmed svårt och kostsamt att utöva sporten för de som vill.
För att främja folkhälsa, och för att jämlikt möjliggöra för personer att utöva
sporten oavsett ekonomisk styrka, har Stockholms stad uppfört 3 padelbanor i
Vintcrvikcn där man kan spela padel utan kostnad.
Mitt medborgarförslag är att Stockholms stad kompletterar banorna i Vinterviken
med en eller flera padelbanor på Kärrtorps idrottsplats där det bör finnas plats för
en sådan etablering.
Detta skulle leda till att staden bidrar till folkhälsa och att mindre kapitalstarka
hushåll har möjlighet att spela. Dessutom saknas banor i stadens sydöstra delar så
banor på Kärrtorps IP skulle vara ett bra komplement för att möta efterfrågan.
En alternativ lösning skulle kunna vara att staden upplåter mark på Kärrtorps IP där
en entreprenör kan etablera inom- eller utomhusbanor på kommersiella villkor.

