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Från:
Till: "Administration soder@stockholm.se" <soder@stockholm.se>
Ärende: Sanitär olägenhet, otrygghet och medborgarförslag
Datum: 8/12/2019 3:08:18 PM

Hej!
Sanitär olägenhet - miljöproblem
Jag bor på Maria Bangata 13 och alldeles intill bostaden kan jag via en trappa gå under
Ringvägen och komma till Tantolunden. Men, under viadukten (som är en riktigt otrygg
plats) är det någon person som har boat in sig sedan lång tid tillbaka. Där finns det tonvis
med bråte av allehanda slag. Det "bor" någon person där som förmodligen har psykiska
problem eftersom det enligt andra boende i vår bostadsrättförening dyker upp
socialarbetare med jämna mellanrum. Tidigare brukade romerna använda platsen som
bostad. Men hur länge ska vi boende behöva stå ut med allt elände som detta olagliga
boende för med sig; råttinvasion och en ibland vedervärdig stank av exkrementer? Jag vet
att boende i kvarteret, och bostadsrättsföreningens styrelse, har försökt att få staden att
göra något. Men det negligeras tydligen helt och hållet. Vem har det juridiska ansvaret?
Medborgarförslag
I närheten av viadukten har Parkförvaltningen (eller vad ansvarig förvaltning kan heta) ett
inhägnat område med elstängsel där de förvarar lite allt möjligt. Skulle det inte vara
möjligt att flytta Parkförvaltningens material till viadukten så slipper vi boende och andra
personer som passerar viadukten en otrygg och sunkig plats. Viadukten kan inte användas
till något vettigt förutom att skapa otrygghet och sanitära problem. Samtidigt skulle
nuvarande plats för Parkförvaltningen skulle kunna användas till annat som inte är
ljusskyggt - till exempel hundrastplats eller utegym. Eller bara vara en del av parkmiljön.
Trygghetsförslag
Natten till idag blev en kvinna våldtagen i Ånghästparken. Som boende kan jag intyga att
det känns alltid otryggt att gå igenom parken när det är mörkt. Det är viktigt att se över
hur parken kan göras tryggare (säkert en belysningsfråga till stor del och röjning av
buskar). Och frågan är om det är vettigt att staden har placerat ut bord med fasta bänkar
i parken - endast till glädje för missbrukargänget som rör sig i kvarteren. De har tydligen
blivit bortkörda från Bergsgruvan.
Med vänliga hälsningar
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