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Hej!
Sanitar olagenhet - rnlljcproblem
Jag bor pa Maria Bangata 13 och alldeles intill bostaden kan jag via en trappa ga under
Ringvagan och komma till Tantolunden. Men, under viadukten (som ar en riktigt otrygg
plats) ar det nagon person som har boat in sig sedan lang tid tillbaka. Dar finns det tonvis
med brate av allehanda slag. Det "bor" nagon person dar som formodligen har psykiska
problem eftersom det enligt andra boende i var bostadsrattforening dyker upp
socialarbetare med jarnna mellanrum. Tidigare brukade romerna anvanda platsen som
bostad Men hur lange ska vi boende behove sta ut med allt elande som detta olagliga
boende for med sig; rattinvasion och en ibland vedervardlg stank av exkrementer? Jag vet
att boende i kvarteret, och bostadsrattsforeningens styrelse, har forsokt att fa staden att
gora nagot, Men det negligeras tydligen helt och haller. Vern har det juridiska ansvaret?
Medborgarforslag
I narheten av viadukten har Parkforvaltningen (eller vad ansvarig forvaltning kan heta) ett
lnhagnat ornrade med elstangsel dar de forvarar lite allt mojligt. Skulle det inte vara
rnojligt att flytta Parkforvaltningens material till viadukten sa slipper vi boende och andra
personer som passerar viadukten en otrygg och sunkig plats. Viadukten kan inte anvandas
till nagot vettigt forutom att ska pa otrygghet och sanitara problem. Samtidigt skulle
nuvarande plats for Parkforvaltningen skulle kunna anvandas till annat som inte ar
ljusskyggt - till exempel hundrastplats eller utegym. Eller bara vara en del av parkrniljon
Trygghetsforslag
Natten till idag blev en kvinna valdtagen i Anghastparken. Som boende kan jag intyga att
det kanns alltid otryggt att ga igenom parken nar det ar rnorkt, Detar viktigt att se over
hur parken kan goras tryggare (sakert en belvsningsfraga till stor del och rojning av
buskar). Och fragan ar om det ar vettigt att staden har place rat ut bord med fasta bankar
i parken - endast till gladje for rnlssbrukarganget som ror sig i kvarteren. De har tydligen
blivit bortkorda fran Bergsgruvan
Med vanliga halsningar
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