Rubrik: Street Pole till Rålambshovsparken!
Förslag:
Hej,
Mitt namn är [namn] och jag driver tillsammans med min kollega [namn] poledance-studion […] på
[…] här på Kungsholmen. Här håller vi ca 40 klasser i veckan tillsammans med 12 instruktörer för över
300 elever som varje vecka kommer och utövar olika former av pole-träning hos oss.
Sammanhållningen är oslagbar och vi är så stolta över den team-anda vi har byggt upp i studion!
Till sommaren skulle vi så otroligt gärna vilja se en Street Pole till Rålambshovsparken! En Street Pole
är en stång som monteras permanent utomhus, så att man kan utöva pole-träning ute i det fria. Vi
spenderar nästan alltid sommardagarna tillsammans i Rålis och brukar så ofta vi bara kan släpa med
oss en egen stång. Problemet är att den behöver monteras upp manuellt varje gång och är mycket
tung, så det krävs åtminstone tre personer samt en bil för att det ska vara möjligt att få med den.
Dessutom är det ju endast vi som kan nyttja den - vi tror att det finns så många andra som skulle vilja
träna på en utomhusstång om det fanns en! Det har vi märkt av tydligt alla de gånger vi tagit med vår
stång, då intresset är stort bland folk som vill testa.
En sådan Street Pole som vi ser framför oss är en stång i krom eller rostfritt stål med en höjd om ca
2,5 m och med en diamater på ca 45 mm. Den behöver stå på ett plant underlag och vara stadigt
förankrad i marken, antingen med gräs eller annat underlag som bas. Det skulle bli ett utmärkt
komplement till Rålis härliga, aktiva atmosfär! Vi vet att det fungerar utmärkt i till exempelvis
Sydney, där de har en mycket populär Street Pole på Bondi Beach! (Se bild här:
http://vidapole.se/streetpole)
Vi möter varje dag fördomar kring poledance och jobbar stenhårt för att sprida en rättvis bild av
vilken kraftfull, mångsidig och vacker sport det faktiskt är. Alla som har testat att träna pole vet att
det kan vara utmananade och fysiskt krävande - men framförallt otroligt roligt! Poledance och
polefitness i Stockholm är numera en utbredd sport, med fem större etablerade studios runt om i
staden. Vi märker hela tiden av ett ökat tryck och kommer inom kort öppna ytterligare en studio på
Kungsholmen för att kunna möta efterfrågan på våra kurser. Under sommardagarna i Rålis har vi inte
kunnat låta bli att avundas de som kan utöva sin passion i skateparken, volleybollplanen eller i
utomhusgymmet. Vi, och garanterat många med oss, skulle bli så lyckliga över att få samlas för
träning och gemenskap runt en Street Pole!
Under våren genomförde vi en namninsamling för att se om det fanns ett intresse för en Street Pole,
och det gjorde det absolut! Vi har inte haft resurser att sprida insamlingen särskilt brett, men har
ändå fått in 267 signaturer hittills som vill vara en del av denna rörelse! (Se insamlingen här:
http://www.skrivunder.com/street_pole_till_ralambshovsparken)
Vi är övertygade om att vi med er hjälp kan sprida kunskap och intresse kring pole-kulturen och att
Kungsholmen och Rålambshovsparken på det här sättet kan bli ett föredöme åt parker i hela Europa!
Vi ser så mycket fram emot att höra era tankar kring detta!
Med bästa hälsningar,
[namn], [namn] och resten av […]!
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