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MEDBORGARFÖRSLAG:
1. Ta bort 2 återstående bänkar i Södermalmsallén 50 meter öster om
Swedenborgsgatan och ersätt med utökad plantering.
2. Ta bort 2 återstående bänkar i Södermalmsallén 50 meter öster om
Swedenborgsgatan och gör en hundrastgård.
Varför: Otrygghet, narkotikaintag/narkotikaförsäljning, fylleri, stora
ordningsstörningar och nedskräpning.
Jag vill hänvisa till ett medborgarförslag som kom in 2018, Diarienummer: 10232018-1.2.4. Det beskriver problematiken på den här platsen väldigt väl, ni tog bort
2 bänkar, men tyvärr räcker inte det.
Platsen är tyvärr konstruerad så att den drar till sig stora sällskap missbrukare.
Dom kan verka där i skydd av stora träd och buskage. Det är nedskräpning,
urinering, drogintag, bråk, drogförsäljning och allmänna fester med alkohol. Väldigt
ordningsstörande, går ej att ha öppna fönster. Tillsägelser respekteras inte tyvärr
utan kan leda till hot. Ni har tidigare tagit bort 2 bänkar men tyvärr har det inte
hjälpt. Detta är en allmän plats, men det är också mitt i ett lugnt bostadsområde
med skolor och dagis i precis anslutning till platsen.
Närheten till Medborgarplatsen, Fatbursparken och Södra station gör detta till en
alldeles utmärkt plats för dessa gäng att hålla till på i skydd av buskagen.
Närheten till SHIS-boendet på Magnus Ladulåsgatan bidrar säkert också till detta.
Tyvärr missar ordningsmakten att patrullera denna plats. Jag vet att ni vill att man
kontaktar polisen, men tyvärr kan man inte som boende ringa polisen varje dag,
man resignerar och stänger fönster, sätter på musik och hoppas att dom inte skall
bli långvariga.
Jag har bott här nu under åtta somrar, och tyvärr är det ingen förbättring.
Sommaren 2021 har varit väldigt stökig. Platsen utnyttjas till ca 90% av
missbrukare, under dygnets alla timmar. Det är en otroligt sunkig plats, som oftast
är väldigt skräpig och skapar otrygghet.
Jag bifogar medborgarförslaget från 2018 (Bilaga 1), som beskriver problemet
väldigt utförligt och bra.

Med vänlig hälsning

