Nu har det gått för långt – inte en sommar till med denna otrygghet, osäkerhet och
boendeplåga
Medborgarförslag med bakgrund

Industriområdet Hornsbergs Strand revs och man fyllde ut marken i vattnet och byggde ut
kustremsan, gjöt en vågig strandlinje med tre romantiska, rogivande bryggor.
Utmed stranden har man anlagt promenadstråk med inslag av olika trädsorter, buskar och
blommor, kajer med räddningsstegar, bänkar, grillplatser och en rotunda. Man band ihop ett
stråk runt hela Kungsholmen. Alla njöt av denna allmänning. Fantastisk tanke och verk som t
o m vann Siennapriset i skönhet. Här byggdes även bostäder.
Vad hände?
Många nyttjar skönheten och promenerar, rastar hundar, joggar, badar, solar har picnic och
grillar. Man kom ganska snart resande från olika delar av storstaden. Platsen blev inte bara
en allmänning att njuta av utan även en samlingsplats och tillhåll för kriminell verksamhet.
En plats att hänsynslöst missbruka. Här bedrivs icke tillåten affärsverksamhet i form av bla
dansundervisning samt matförsäljning då en krog utmed gatan förflyttade sin försäljning av
mat till rotundan. Knarkförsäljningen sker öppet och den täta vegetationen blev
avföringsplats trots stadens satsning på toalett i nära område. På natten sker även
trafficking. Vi boende är vittnen till detta och inbjuder beslutsfattare att komma hem till oss
och bli åskådare och vittnen till skeendena.
Vissa festar på gräsmattor och bryggor, reser sig och går och lämnar alla sopor där sedan
skränande fiskmåsar sprider ut soporna innan de rensas av städpersonalen. Även råttorna
har dragits hit.
Som tur är har man upphört med engångsgrillarna som brände sönder gräsmattan och
startade brand i återvinningsbehållarna samt slängdes i sjön. Plastpåsar flyger dagligen ner i
vattnet.
Kustbevakningen och sjöpolisen har gjort ett stort arbete med bevakningen av
vattenskotrarna. Mer måste dock ske då dessa i många fall även är kurirer till moderbåt som
levererar knark till väntande inköpare i land.
Gågatorna är trevliga och vackert dekorerade med blomlådor och trevliga gatuserveringar.
Dock respekteras inte gågatorna av allt för många. Skyltningen är inte tillräcklig och
missförstås. Vi som bor och har garageplatser måste passera vilket gör att illasinnade
utnyttjar situationen och låtsas vara boende. Hastigheten är då inte 10 utan betydligt högre.

När ungdomar slår sig ner i sommarvärmen kommer även vissa dragandes med
musikanläggningar med stora bashögtalare. Vi boende har ingen möjlighet att fly. Vi utsätts
för denna terror från maj till oktober. Hög musik spelas på bryggorna men värst är det i
rotundan där dansundervisning, utan tillstånd, pågår från ca 14.30 och ibland hela natten ‐

VARJE DAG. Vi boende har endast kvällssol sommartid och måste och vill ha öppna fönster
mot vattnet för svalka.
Flera har sovrum mot denna verksamhet och många saknar landställen att fly till. Vi står inte
ut längre och måste få hjälp. Om man ignorerar våra umbäranden kan åtminstone ta hänsyn
till den ORO och SÄKERHETSRISK vi utsätts för.
Med vänlighet har vi om och om igen gått ner och talat med de ansvariga och bett dem sätta
ner volymen. Man tar ingen hänsyn alls.
Vi har under flera månaders tid mailat och ringt 114 14 och 112 i akuta situationer. De har
noterat och lovat åtgärd. Ingenting sker. Polisen har inte resurser att agera. Det visar sig även
vid samtal med Kungsholmens ansvarige polis [
] att han/de inte har fått någon
information om våra samtal och anmälningar. Man kan ju undra hur organisationen inom
polisen fungerar.
Hela området har kommit i vanrykte är slitet och missbrukat. Oönskade som kommer till
området ser denna samling människor som en bra bas för sin handel. Vi boende har nu haft
möte för att kunna söka hjälp och att ge konstruktiva förslag för att återta den tidigare
respekterade stadsdelen.

Tryggheten och säkerheten är satt ur spel för såväl oss boende som besökande i
området. Detta under vår/sommar eftermiddagar, kvällar och nätter samt helger.
Då polisen inte agerar vänder vi oss till våra kommunala politiker och säkerhetschef för
hjälp.
Frågor: Vilken volym är tillåten i boendemiljö? Hur länge får man spela och låta i
bostadsområden?
Rotundan byggdes för allmänheten där man bl a satte dit stora grillplattor i metall. Läget
idag är att ingen familj eller andra firande människor har tillgång till denna då danslagen
tidigt på dagen slår sig ner och blockerar området för att senare på dagen bedriva otillåten
affärsverksamhet i form av dans med monotona bastonen som dundrar in i våra hem. Vi
boende har ingenstans att ta vägen. Detta sker varje dag. Vi går ner och vädjar om hjälp. De
är totalt hänsynslösa. De säger att polisen passerat flera ggr utan påföljd vilket de tar som en
acceptans. Fler dras därför hit och underlaget för kriminalitet och störningar blir ännu större.
När vi så en dag äntligen fick regn såg vi till vår fasa att man t o m spände upp en stor
pressening för att få tak och dansen gick igång. Regnet var tidigare vår frisad.

Förslag till Åtgärd:
1.Gör rotundan tillgänglig för alla genom att t ex gjuta in stenbumlingar eller fasta
betongklumpar som en labyrint. Gör vissa tillräckligt stora för att bli sittplatser. Ett roligt
tillhåll för såväl barn som vuxna. Många får då även tillgång till grillplatsen, vilket var
tanken från början.

2. eller gjut fasta sittplatser som gör dansen omöjlig eller
3. Ställ dit stora betongblomkrukor.

Ge ordningsvakter grundförutsättningar i befogenhet och möjlighet att tillrättavisa
människor och kunna rapportera pågående händelser till polis och myndigheter. Framför
allt kvällar och nätter. Detta skulle stoppa många som kommer hit med dåliga syften och
därmed få en Trygg, säker och trevlig plats för allmänheten och boende.
Förläng bojarna vid de tre bryggorna fram till kajkanten. Vid den glipan som är idag bedrivs
vattenskotrarnas verksamhet.
Vi är många boende som har samlats för att skriva detta medborgarförslag och även ett rop
på hjälp från våra valda lokala politiker, polis och säkerhetsansvariga att ta ansvar. Önskar ni
få styrka i våra önskemål gör vi gärna en namninsamling.
Som talesperson för oss i dessa åtgärder är vi tacksamma om ni vänder er till
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