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Rubrik: Snöstationer
Förslag:
Här kommer ett förslag på hur man kan ta hand om den snö som faller i stan under vintrarna på ett
roligare sätt än att som idag dumpa det i vattnet. Snön borde istället vara en tillgång som borde
tillvaratas då vi lever i ett land där vi faktiskt har den ynnesten.
Se texten nedan.
Här är en länk där ni ser bilder på förslaget:
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/arkitektens-kreativa-losning-for-vinterstockholm/aRKolh!srsdCTnsO@zpCj8ZUszmtA/
"Att ta hand om all snö som fallit i Stockholm är ett problem som dyker upp varje vinter.
Istället för att som idag dumpa innerstans snö vid så kallade sjötippar, så borde man istället kunna ta
hand om det på ett roligare sätt genom att skapa temporära snöstationer på strategiska platser på
Kungsholmen, förslagsvis i parker eller i närhet till förskolor och skolor.
En snöstation består förutom av en stor snöhög, också av en stödmur i form av ett lutande
diagonalställt kryssverk i trä med upphängda stjärtlappar vid varje kryss.
Plywoodskivor bildar ett litet vindskydd bakom ställningen som sedan snön täcker. Plastskivor täcker
träställningen ovanför vindskyddet för att hålla snön på plats. Snön täcks inte ända upp mot
ställningen, utan ett avstånd lämnas upptill så att en säkerhetssarg bildas på den högre delen av
högen.
Vindskyddet kan bli en utmärkt plats att dricka medhavd choklad eller kanske byta om till skridskor
om isbana finns i anslutning. Vissa vindskydd kan bli till ett mindre café där man kan köpa enklare
förtäring från påpälsad personal.
Stjärtlapparna har vadderade sittytor så att man förutom att åka stjärtlapp med dem på snöhögen,
också kan använda dem som sittunderlag när det är fint väder eller ta med dem in i vindskyddet när
vädret är sämre.
Då en vinterstation har ungefär 400 potentiella sittplatser så kan platsen också fungera fint för en
liten vinterkonsert eller dylikt.
Stjärtlapparna blir som en färgglad fjällpanel och de olika färgerna på vadderingen gör så att fasaden
ständigt skiftar sitt mönster.
När snön smälter så kan träställningen fällas ihop igen och förvaras till nästa vinter."
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