Dnr 574-2018-1.2.4.

Administration soder@stockholm.se
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 8 maj 2018 22:13
Administration soder@stockholm.se
Medborgarförslag om askkoppar mellan Katarina Bangata 58-60

Hej,
På Katarina Bangata 58 ligger restaurang Shanti sedan mer än tio år tillbaka. Restaurangen som nästan alltid är
fullsatt är välkänd som Stockholms mest populära Indiska restaurang, både för turister och lokalbefolkning.
Restauranger och folkliv är fantastiskt, men att bo i huset där restaurangen är belägen blir plågsamt och extra skadligt
för den som lider av svår astma. Undertecknad har nu, efter många år av förvärrad astma pga detta, lyckats förmå
delar av restaurangens personal att ta sina rökpauser på andra sidan gatan. Dvs i allén på Katarina Bangata.
Eftersom möjligheten finns till skillnad från om man arbetar eller besöker en restaurang som ligger på en trängre eller
mer trafikerad gata.
Detta har resulterat i markant mycket mindre dagligt plockande/städning av cigaretter från trottoaren mellan Katarina
Bangata 58 och 60. Där personalen tidigare rökt längs med väggen till huset som undertecknad bor i. Ibland så
mycket som i värsta fall uppskattningsvis säkert 40-50 cigarettfimpar per dag då de är många i sin personalstyrka,
varav samtliga verkar röka. Plus alla restauranggäster. Ett cigarettpaket innehåller vanligtvis 20 st cigaretter och
personalen arbetar ofta ända från 09-23 varje dag... De flesta cigarettfimpar kastas dock som tur är nedanför
trottoarkanten där de täcks av bilar.
Tidigare fick undertecknad med grannar in rök genom bostadens ventiler nästan 1 gång i halvtimmen. Att
restaurangens personal nu förstått att de likväl kan röka under träden på andra sidan gatan är vissa dagar direkt
avgörande för mig med svår astma. Detta är alltså bra! Att förmå restaurangens gäster att förstå var cigarettrök tar
vägen är förstås mycket svårare.
Undertecknad skriver följande förslag till förvaltningen i hopp om att staden ska överväga att montera minst en fast
askkopp i Katarina Bangatas allé mitt emot restaurangen. Liknande de som finns på Nytorget. Både med förhoppning
om att det ska bli ännu tydligare för personal, men framförallt även restauranggäster var man kan röka ostört utan att
vara en belastning för boende och andra gäster.
Om staden skickar en förvaltare till adressen och tar en titt i gruset mittemot restaurangen utlovas en smärre chock av
antal cigarettfimpar i gruset, som tyvärr aldrig verkar städas bort. Vilket förstås även ser trist ut. Detta är dock
sekundärt i förhållande till hur mycket röken skadar och begränsar undertecknad när personal och restaurangens
gäster röker intill fastighetens fasad..
Vi som bor i fastigheten har tidigare monterat små skyltar om rökförbud på fastigheten, men dessa har tyvärr en
väldigt begränsad effekt.
I den bästa av världar skulle undertecknad önska en askkopp mittemot restaurangen så att den blir väl synlig och
inom räckhåll för restauranggäster. Gärna så nära övergångsstället det går då detta sannolikt skulle ge bäst effekt.
Eftersom solen kommer åt där framåt eftermiddagarna. Helst med ett litet tak över då både personal och gäster under
alla årets regniga dagar annars givetvis tar skydd av fastighetens fasad.
Det finns även 2 bänkar i närheten som personalen emellanåt väljer att använda. Dessa är dock tyvärr placerade för
långt bort för att eventuella gäster ska förstå om en askkopp endast skulle placeras just där.
Med stor förhoppning om minst en tydlig askkopp eller två på platsen mitt emot restaurangen. Det skulle betyda
väldigt mycket.
Tack för hjälpen och kontakta gärna undertecknad med besked förvaltningen väljer att gå vidare i frågan.
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