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Ta bort bänkar i Södermalmsallén öster om
Swedenborgsgatan och ersätt med utökad
plantering
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att ta
bort fyra bänkar i Södermalmsallén. Förslagsställaren framför att
anledningen till önskemålet att ta bort bänkarna är otrygghet och
ordningsstörningar. Platsen används enligt förslagsställaren ganska
ofta av störande sällskap som är högljudda även kvällstid.
Förvaltningen har förståelse för känslan av obehag och otrygghet
när det samlas många högljudda personer på ett ställe.
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Att ta bort alla de fyra bänkarna skulle dock förstöra gestaltningen
och den tänkta användningen av platsen. Förvaltningen föreslår
pröva att två av bänkarna flyttas till annan plats med förhoppning
om minskad störning på platsen.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att ta
bort bänkar i Södermalmsallén. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträdet den 25 oktober 2018 att ge förvaltningen i uppdrag
att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas ärendet
som bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget framförs önskemål om att ta bort fyra
parkbänkar i Södermalmsallén femtio meter öster om
Swedenborgsgatan och ersätta ytan med plantering.
Förslagsställaren framför att anledningen till önskemålet att ta bort
bänkarna är otrygghet och ordningsstörningar. Platsen används
enligt förslagsställaren ganska ofta av störande sällskap som är
högljudda även kvällstid. Vidare framförs att om bänkarna togs bort
så skulle det påtagligt höja livskvaliteten för de närboende.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och i ungdomsrådet den 11 februari och i rådet för
funktionshinderfrågor den 12 februari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren att den aktuella
platsen används sommartid av störande personer.
Förvaltningen har förståelse för känslan av obehag och otrygghet
när det samlas många högljudda personer på ett ställe.
Denna fina sittplats i Södermalms allé byggdes i samband med den
stora upprustningen av allén. Platsen inramas av perenna växter och
prydnadsbuskage och är tänkt som en grön lunga och en fin
viloplats att slå sig ner på.
Att ta bort alla bänkarna skulle dock förstöra gestaltningen och den
tänkta användningen av platsen. Förvaltningen föreslår pröva att två
av bänkarna flyttas till annan plats med förhoppning om minskad
störning på platsen. Om störningarna skulle minska finns
möjligheten att placera tillbaka bänkarna.
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Beträffande policy om exkluderande design är förvaltningens
utgångspunkt för stadsdelsnämndens arbete med parkerna att de är
till för alla människor. När det gäller begreppet exkluderande design
i betydelsen att hålla vissa grupper människor borta är det inget som
nämnden via förvaltningens arbete tillämpar i parkdrift eller
parkupprustningar i parkmiljön.
Bilagor
Medborgarförslaget
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