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Hej!
Jag skulle vilja lämna ett medborgarförslag om allmänna grillplatser i Hammarby sjöstad.
Det vore fantastiskt om detta hann komma med när nämnden sammanträder den 22/10 (om jag tolkar
kalendern rätt)
Jag har länge funderat på hur vi i sjöstan skulle kunna göra det lättare att umgås utomhus på ett enkelt sätt,
och i och med pandemin känns det som att det har blivit en ännu viktigare fråga.
Vi har alla ett stort behov av träffas och utgår jag från min egen situation så har det blivit svårt att hitta sätt
att träffas på ett säkert sätt. Särskilt tänker jag då på familjer där man snabbt blir ganska många på liten yta
om man ska umgås hemma i en lägenhet, vilket inte känns så bra när det är personer som man i övrigt inte
träffas naturligt med. Ingen vill ju ordna "hemmafester" i dessa tider.
Jag har själv en 11-åring och flera av oss föräldrar har nästan tappat kontakten när man nu inte står och
hänger i varandras hallar vid hämtning av barn eller bjuder över varandra på spontana middagar. Vi ses inte
heller på t.ex. handbollsmatcher där publik nu undanbedes så det finns egentligen många konstellationer
där vi vuxna är vana att träffas men som helt fallit bort. Vi som har lite större barn ses ju inte heller
i lekparker så vi tappar snabbt kontakten
Att vi Sjöstadsföräldrar har möjlighet att naturligt fortsätta hålla kontakten när barnen är i den här
åldern är ju oerhört viktigt också för att fortsatt framåt ha en bra dialog när våra barn börjar "ränna
ute" på kvällarna.
Mitt förslag är att vi underlättar de boendes umgänge utomhus genom att bygga/installera några fasta
grillplatser i Hammarby sjöstad. Kring dessa kan man enkelt ses ute och var och en kan dessutom ta med sitt
eget att grilla, bra på flera sätt. Att ställa upp/bygga utomhusgrillar till den stundande vintersäsongen vore
ett fantastiskt initiativ. Idag behöver vi ta oss till Sickla sjö, Nyckelviken eller Björkhagen för att hitta
allmänna grillplatser, vilket kräver bil, cykel eller planering.
Jag föreslår att man använder någon del av ytan som finns i Luma till att installera två stora "grillar" - gärna
permanenta - samt kanske likadant bortåt Ekbacken eller Henriksdal, ryms säkert också i Anders Franzéns
park t.ex.
Jag tänker på såna typ murade grillar som brukar finns i bostadsområden i stadens ytterkant, bifogar en bild
som exempel men finns säkert många nya modeller.
Jag har bott i Hammarby sjöstad i 15 år och har bl.a.tidigare lämnat medborgarförslaget om skridskobanan
som byggdes upp just i Luma under några (tyvärr lite för milda) vintrar.
Finns såklart tillgänglig om ni har funderingar och frågor!
Med vänlig hälsning
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