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Medborgarförslag till Skarpnäcks Stadsdelsnämnd
MILJÖCENTER 26/5-2022
Vi önskar att Skarpnäcks Stadsdelsnämnd upprättar ett Miljöcenter. Med ett miljöcenter vill vi
erbjuda Skarpnäcks invånare möjligheten att ställa om och att leva inom planetens gränser.
Svensken konsumerar motsvarande 4,2 jordklot och släpper ut 9 koldioxid ton per år. Trygg nivå för
mänskligheten är 1 ton koldioxid per person och år. Konsumtionen består av mat, resor, varor och
boende. Vi konsumerar alltså 3,2 jordklot för mycket.
Om 8 år är koldioxidbudgeten slut för att nå Parisavtalet (not 1) med nuvarande utsläppstakt. Trots
det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka när dom i stället måste minska 21% per år (not 2).
Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,1 grader.
Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, extremväder, uttorkade betes- och landarealer,
översvämningar, ihärdigt regn, matbrist, konflikter, fler obeboeliga områden och fler klimatflyktingar.
Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna
ytterligare.
Vi behöver hushålla med jordens resurser och minska utsläppen. Vi måste agera nu. För våra barn
och barnbarns framtid. Tack vare miljöcentret hoppas vi att Skarpnäcks invånare erbjuds möjligheten
att göra fler smarta och nödvändiga klimatval.
Av 377 sökande har EU-kommissionen valt ut 100 städer i satsningen på att bli klimatneutrala till
2030. Stockholm är en av de städer som har valts ut. Miljöcentret kan bidra till det målet.
Miljöcentret ska erbjuda lån av leksaker, verktyg, trädgårdsredskap och fritidsutrustning. Det ska
finnas kontorsarbetsplatser, gemenskapsrum, sy- och snickarverkstad. Det ska finnas möjlighet att
reparera möbler, kläder, cyklar m.m. Skräddare och reparatörer ska komma regelbundet för att laga
och lära ut sina kunskaper. Möjligheter till samåkning via app ska erbjudas. Fler elbilspooler ska
installeras och fler elladdstolpar ska sättas upp. Sakerna som lånas ut ska om möjligt vara begagnade.
Miljöcentret ska inte konkurrera med verksamheter som redan finns, tex Möjligheternas Hus,
Återbrukets bokaffär och Skarpnäcks Återbruk.
Vi har hämtat inspiration och lärdomar från Återbruket i Skärholmen, Fixoteken i Göteborg, Re:tuna i
Eskilstuna, Gröna Solberga, Vakansa, Lidingös 15-minuters stad, Fritidsutrustningsutlåningen i Farsta,
Smarta kartan, Returpunkt Solna Centrum och Naturskyddsföreningens bok Ägodela från 2016.
Vi yrkar att stadsdelen
• använder en lättillgänglig lokal och anställer personal till Miljöcentret
• upprättar ett Miljöcenter i lokalen enligt ovanstående förslag
Vänliga hälsningar
och
Not 1) Parisavtalet innebär att 194 länder kom överens om en maximal höjning av medeltemperaturen väl under 2 grader, helst 1,5 grad.
Avtalet skrevs under 2015.
Not 2) https://www.wwf.se/pressmeddelande/wwf-sveriges-utslapp-bor-minska-med-21-procent-i-ar-4247916/
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Hej,
Jag skulle vilja göra ett förslag för att förbättra gatumiljön i mitt närmområde.
Jag bor på
och bredvid huset finns det en liten sopkärl av den
gamla sorten, med öppen inkast (tror det är en sådan). Varje natt drar fåglar ut
hundbajspåsar och annat skräp och fördelar plast och smutsar ner området runtom
(se bilderna).
Jag skulle vilja föreslå en sopkärl av den modernare sorten som redan finns på
andra ställen i centrala Stockholm. Jag tror dessa heter bigbelly. Det är en sopkärl
som i det normala läget är stängd och där en liten låda öppnar sig genom att man
drar ner ett handtag eller stiga på fotpedalen med foten. Dessa skulle hjälpa till att
inte fåglarna kan öppna kärlen. Ett annat problem är att det inte hämtas soparna
tillräckligt ofta. Folk trycker in sitt avfall om det finns lite plats kvar. Jag tror att en
sådan modern sopkärl skulle minska det beteendet också för att det ser ut som att de
modernare inte går att öppna när de är fulla.
Tack för att ni ta förslaget i beaktning.

Mina uppgifter är
Varma hälsningar
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Hej!
Jag saknar anslagstavlor för folket.
Det finns föreningstavlor men om man vill sälja ngt, byta lägenhet, skänka bort,
byta eller så, då får du leta.
Förr hade alla affärer anslagstavla
Nu måste man ut på facebook.
Om man inte har tillgång eller vill, hur gör man då?
Hoppas på minst en allmän anslagstavla i varje förort, gärna i anslutning till en
central plats.
Jag tror att många skulle uppskatta det!✨
Tack och trevlig sommar!

