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Jag vill ifrågasätta bryggan som är belägen på Hornstullsstrand 4E på Södermalm i Stockholm.
Bryggan fyller sedan många år tillbaks inte den funktion den från början byggdes för.
Den är idag ihålig och ruttna brädor byts ständigt ut.
Stora rosa cementblock är placerade för att hindra bilar från att använda den som vändplan då den
inte skulle hålla för det.
Bryggan används sparsamt dagtid då några solar eller fiskar från bryggan.
Den får dock ett helt annat liv nattetid under varma sommarkvällar.
Då är det aktiviteter på bryggan från det Debaser stänger till 4-5 på morgonen.
Alkoholpåverkade människor som inte vill gå hem eller väntar på att T- banan ska öppna sin
morgontrafik intar bryggan.
Det är partyn med sång,dans,musik,badande och högljudda människor som inte vill sluta festa.
Här slängs allt från flaskor,skräp,kundvagnar och cyklar i vattnet.
Jag föreslår att bryggan tas bort.
Det finns tillgång till vattnet längs med hela Årstaviken och även hela Hornstullsstrand i
grässluttningen.
Att vi har en lag som förbjuder människor att störa efter kl 22.00 hjälper inte då polisen inte
kommer när man ringer
för dom helt enkelt inte har tid.
Hela Tantolunden har anpassats efter de som förstör parken.
Inga bänkar och bord får längre finnas på gräsmattorna och planteringar och utsmyckning av
parken existerar inte.
Poliser och ordningsvakter patrullerar konstant i parken och har gjort så i många år nu.
Men problemen försvinner inte och vi som sköter oss får ge vika för de som inte gör det.
Ska vi behöva göra det även när det gäller bryggan ?
Är det viktigare att tillfredsställa behoven hos de som varken respekterar lagar eller tar hänsyn till
sin omgivning ?
Jag ber er att väga för och nackdelar och ta hänsyn till oss som bor i området och påverkas av
detta.
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