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Hej jag bor intill Tanto och spelar bangolf där i princip varje dag sedan 17/4 2020. Jag
(och många med mig) vill att mycket förbättras i Tanto:
1. Offentliga toaletter intill bangolfbanan räcker inte till. Det behövs fler, tre bajamajor
ställdes dit i sommar men det förslår inte. (Folk går upp i buskagen t.v. om toaletterna och
uträttar sina behov i buskarna intill koloniträdgårdarnas staket.) Folk uträttar också sina
behov vid fastigheten mellan Lignagatan och Hornsgatan 139. Buskagen har klippts ned i
sommar så nu är det färre som bajsar men en mängd män ses stå på rad och dra fram
snoppen och kasta vatten längs cementmuren mot Lignagatan där in- och utfart från
fastigheten finns. Pinkande pågår ofta i buskarna bakom papperskorgen vid vägen upp mot
Lignagatan. Om Bajamajor ställs där kunde gående kunna passera förbi båda dessa platser
utan att tvingas se detta. (Lämpligt att inte längre tillåta alkoholförtäring i Tanto eftersom
det är ett evigt ölande som kombineras med ett lika evigt pinkande.)
2. Golfbanan (drivs av TBGK och betjänar allmänheten) behöver slippa översvämmas med
sandigt lervatten som forsar in med regn och lägger sig i jättepölar vid entrén och caféet.
Många som spelar bangolf är liksom jag 70+ och olycksrisken är stor. Jag har själv halkat i
den slajmliknande lervällingen men lyckades som tur var återvinna balansen. Det är bara
en tidsfråga innan en olycka händer.
3. Papperskorgarna i parken förslår inte. Det bästa vore att ha papperskorgar som inte kan
vittjas av burksamlare för de skräpar ned ngt otroligt. Framförallt behövs fler
papperskorgar.
4. Snabba cyklister far som blådårar uppåt och neråt i backen från Hornsgatan 139. Som
gående är man skyddslös, speciellt när elsparkcyklar framförs med två åkande trots att det
är otillåtet. Tyngd och hastighet sammantaget skapar olycksrisker för oss som går i parken.
Att skilja cykeltrafiken från gående har ju varit uppe resultatlöst flera gånger: "de cyklande
ska anpassa sig efter de gående"!
Mvh

