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Till: Administration soder@stockholm.se <soder@stockholm.se>
Ämne: Medborgarförslag (Nedskräpning)
Sent from Mail for Windows 10
Hej Kommun! Jag heter

och bor i Södermalms innerstadskommun. Jag vill komma med ett medborgarförslag.

Jag har en tanke kring Sophantering på Östgötagatan som ligger bredvid Ringvägen.
Under den senaste tiden har jag tagit olika promenadväger runt parken som ligger på vänster sida längs vägen. Jag
har då märkt att fler och fler soptunnor förblir fulla utan att tömmas så ofta. Det är ofta mycket skräp som faller ur
papperskorgen och får sig en vindpust så ligger skräpet lite här och var. Jag tycker att det ser riktigt otrevligt ut och
gör det lite motbjudande att promenera I parken. Naturen är viktigt och den behöver bevaras på ett bra sätt, inte
skräpas ned. Visserligen har jag sett förbättringar men jag anser att det bevisligen inte är nog.
Detta skapar även lite av en ond cirkel eftersom att där det redan finns skräp tenderar människor att skräpa ner
ännu mer. Det är även viktigt att jag lifter fram att det kan dra till sig oväntade sällskap som små skadedjur som tex
råttor. Redan I våras när det var en byggnadsställning utefter faseden på fastighetsbiten vid högersidan av vägen såg
jag en råtta eller mus springa från ställning till ställning och vill gärna att detta inte sker igen. Det är då en möjlig
faktor att nedskräpningen kan ha ökat populationen kring skadedjur I området.
Jag vill att det sätts upp mer papperskorgar och att de töms oftare. Detta är mest runtomkring parken som på
trottoaren som går bredvid parken. Det finns där inte så många papperskorgar.
Jag hoppas på att det ser renare ut I framtiden. Inte bara för våra kära medmänniskor men även för djuren.
Jag hoppas att detta når fram 😊
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