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Skrivelse om bankomaterna i Husby
I Husby bor det ca 11000-12000 invånare, varav en fjärdedel är under 25 år. Detta innebär att
Husby har en befolkning, som är aktiv alla dagar och tider på dygnet. Befolkningen i Husby
använder sig av den servicen som är nära och tillgänglig dagligen för att tillfredställa de
behoven som finns i hushållen. Därför är det nödvändigt att affärerna, apoteket, vårdcentralen
mm är öppna och tillgängliga eftersom behovet av vård, dagliga varor och annan service är av
stor vikt.
För att Husbyborna skall kunna använda sig av denna service är det viktigt att bankomaterna
är öppna, fungerande och tillgängliga för alla Husbybor. Det finns tre bankomater i Husby,
två utomhus och en inne i ICA- butiken. Dessa är oftast trasiga ur funktion eller stängda,
oftast är de ur funktion alla tre, vilket är mycket dåligt eftersom detta leder till att Husbyborna
inte kan utnyttja en av den viktigaste servicen som finns tillgänglig i Husby.
Denna situation skapar irritation, ilska och stress därför att Husbyborna måste åka till Kista
Centrum för att ta ut sina pengar, för att sedan handla hem det som behövs. Plötsligt har ett
inköp blivit en process som leder till mer tid och kraft för att göra en enkel sak som t.e.x
dagliga inköp till hushållet. Det innebär kanske också att inköpen görs i Kista i stället för i
Husby.
Risken med att servicen inte fungerar kan leda till att Husbyborna känner en negativ
inställning till hur samhället och bankerna hanterar den servicen som skall vara tillgänglig
t.e.x bankomaterna. Husby har redan drabbats av nedskärningar och utarmningen av våra
förorter har blivit en verklighet som är påtaglig för alla Husbybor. Att servicen försämras i
stadsdelen leder till en oattraktiv och otillgänglig bostadsområde eftersom all rörelse flyttas
automatiskt till Kista Centrum.
Detta leder till att all den servicen centraliseras i Kista vilket kan leda till att Husby blir ännu
en förort som sakta men säkert blir stillastående, eftersom varken affärerna eller den övriga
servicen blir använd. I framtiden innebär det att alla måste åka till Kista Centrum för att ta ut
sina medel och handla där.
Vi föreslår nämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta de företag som
ansvarar för Bankomaterna och påpeka att dessa måste fungera tillfredsställande alla dagar
och tider samt regelbundet rengöras.

