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Från:
Skickat: den 30 september 2018 17:51
Till: Administration soder@stockholm.se <soder@stockholm.se>; Funktion SRV Kontaktcenter
Stockholm <kontaktcenter@stockholm.se>; Funktion TK Trafikkontoret
<trafikkontoret@stockholm.se>
Kopia:
Ämne: Otrygghet pga bänkar

Hej Stockholms stad och Södermalms stadsdelsförvaltning,
Medborgarförslag: Ta bort de 4 bänkarna i Södermalmsallén 50 meter öster om
Swedenborgsgatan och ersätt med utökad plantering.
Anledning: Otrygghet och ordningsstörningar. I anslutning till områden med
alkoholförbud (Björns trädgård, Medborgarplatsen och inte minst Fatbursparken) och
med ett närliggande hotellhem är dessa bänkar placerade i ett bilfritt och av
vegetation undanskymt läge där det är tillåtet att dricka alkohol. Pga detta
frekventeras bänkarna ganska ofta av störande sällskap, som är högljudda även
kvällstid. De efterlämnar förutom fekalier och urindoft även en del skräp (att det
saknas papperskorgar och askkoppar vid dessa bänkar kan bidra, men det är alltså
inte sådana åtgärder jag efterlyser). Mot bakgrund av ovanstående är det ett faktum
att bänkarnas placering i ett bostadsområde är rejält misslyckad. Polisen har under
de 5 år jag bott här tyvärr visat att de inte har tid att regelbundet kontrollera detta
undanskymda tillhåll, särskilt inte vid de tider då medborgarna försöker sova.
Boendes tillsägelser respekteras inte utan leder snarare till hotfulla situationer.
Syfte: Ovanstående åtgärd skulle påtagligt höja livskvaliteten för de närboende. (Att
den inte löser sociala problem är ju också givet, men dom flyttas förhoppningsvis
någonstans där närboende inte störs och där polisen med sina begränsade resurser
lättare kan åtgärda eventuella problem.)
Bakgrund: Antalet anmälda personrån på gångvägen Södermalmsallén, som alltså
saknar krogliv och likande, var 4 år 2017. Inkluderas den från öster inledande
Folkungatrappan och intilliggande Fatbursgatan är vi uppe i 10 personrån i
närområdet under året. Detta kan jämföras med vanryktade Björns Trädgård som
inklusive Björns Trädgårdsgränd samlade ihop endast 4 samma år
(Källa: https://mitti.se/nyheter/valdsbrotten-minskar-otrygghetenokar/?omrade=sodermalm). Klotter är också vanligt i området. Detta som en
illustration till att det kan finnas reella skäl till att uppleva otrygghet i området, något
dessa bänkar alltså adderar till.
Policy om exkluderande design: Vid initial kontakt i ärendet med er stadsmiljöchef
Kenneth Kempendahl menar han de närboendes obehag är underordnat en påstådd
”policy om exkluderande design”. Eftersom denna policy inte verkar existera, i alla fall
inte skriftligt, blir det dock svårt att inte uppfatta detta endast som ett bekvämt sätt att
slippa ta välmotiverade önskemål från de boende i stadsdelen på allvar. För övrigt,
att folk nu tar omvägar runt platsen är väl ett påtagligt resultat av en design som
därmed verkar exkluderande?
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Nu går vi mot kallare tider, men snart är det varmt igen och sovrumsfönsterna måste
åter öppnas. Hjälp oss, tack.
Mvh,
PS. Om ni nu tänker att jag bara är en enskild hysterisk person så kanske ni skulle
kunna bilda er en uppfattning om övriga närboendes inställning via en enkät eller
liknande? DS

