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Medborgarförslag om torghandel
Hej!
Jag och mina grannar skulle uppskatta om vi fick torghandel i Nacka. Gärna en öppen plats där det
finns möjligheter att sälja framförallt frukt och grönsaker, helst lokal producerat. Vi saknar det i
Nacka och en trevlig relativt central plats vore att ha det vid Ektorps centrum. Kanske skulle det
kunna ge unga arbetslösa eller nyanlända en möjlighet till jobb i Nacka.
Med vänlig hälsning
Personuppgift borttagen
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Hej Personuppgift borttagen!
Det var trevligt att prata med dig idag och här kommer några synpunkter som jag skulle vilja att du lägger till
mitt förslag om torghandelsplats i Nacka.
-Det jag önskar är att Nacka kommun liksom Stockholms kommun avsätter någon öppen plats eller torg för
torghandel, se bifogad länk nedan med mera info om deras öppna torghandel. Torghandel på någon central
lättillgänglig plats skulle innebära flera fördelar för kommunen och dess invånare. Många som idag har svårt att
kunna komma in på arbetsmarknaden skulle som ett första steg kunna hyra en torgplats för försäljning och man
skulle kunna uppmuntra mer lokalproducerade varor vilket skulle minska långa transporter och gagna klimatet.
Dessutom skulle det innebära ett trevligt inslag i stadsmiljön med en öppen mark med grönsaker och frukt.
- Jag vet att man håller på att planera en ombyggnad av Ektorps centrum och här skulle en torghandel passa
utmärkt. Förstod att även den privata fastighetsägaren måste vara positiv men jag övertygad att om kommunen
önskar att man planerar in en torghandel så kommer de att ta det till sig. Det finns dessutom vissa delar av
marken intill gamla Värmdövägen som kommun äger, som säkert skulle kunna användas om man redan vid
ombyggnaden av centret tar med torghandel i planeringen.
Ser fram emot ett positivt bemötande av mitt förslag och jag hjälper gärna till i planeringen om så önskas.
Med vänlig hälsning
Personuppgift borttagen

Se hyr fast torghandelsplats i Stockholm
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/forsaljning/hyr-fast-torghandelsplats/

