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tjänsteutlåtande.
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Bakgrund
En medborgare skriver och klagar på att huvudentrén till Spånga station
och omgivningarna ser ut som en soptipp och menar på att här härskar en
stadsdelsnämnd som inte bryr sig om sina medborgare. Denne jämför
entrén med den utanför en bostad eller stad, som skall vara välkomnande
och ägnad en extra omtanke, annars ger den signaler om att här bor någon
som inte bryr sig och då behöver man inte bry sig tillbaka. I förlängningen
skulle detta utgöra en grogrund till kriminalitet.
Medborgarens förslag är att stationsområdet snyggas upp och tror då
samtidigt som befolkningen i Spånga skulle bli gladare så skulle
kriminaliteten, särskilt nyrekryteringen till de kriminella ungdomsgängen
minska.
Förslag till svar
Stadsdelsförvaltningen anser att förslagsställaren i mångt och mycket har
rätt i sitt klagomål. När man från gamla Bromstensvägen närmar sig
Spånga station är det första man möter, efter Djursjukhuset, fula plank
med uppstickande skrothögar. Sedan dyker tjuvtipparna upp vid
banverkets mark innan parkeringen. På själva stationsområdet ser man
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sedan tidningar och skräp, i synnerhet på bussterminalen. Stationen har
också drabbats av den otrygghet och förfulning som klotter och graffiti ger
upphov till.
Stadsdelsförvaltningen har ansvar för klottersaneringen av gatumöbler och
bergskärningar samt städning av gator och trottoarer runt stationsområdet,
som är starkt frekventerat av resande. Inne på stationen och spårområdet
har SL detta ansvar. De ansvarar dessutom för det trasiga och nedklottrade
stängslet som omgärdar spårområdet. Trafikkontoret har ansvaret för
klotter på brofundamenten.
Problemet är att så fort det har städats ser det likadant ut igen. Likadant
sker med klotter, när detta tagits bort kommer det tillbaka direkt.
Tjuvtipparna under Spånga viadukten forslas bort av förvaltningen men
återkommer ständigt. Således är det svårt att komma ur detta ekorrhjul. I
grunden behövs en attitydförändring där människor tar ett större
egenansvar.
Ett annat grundproblem är att underhållet av marken är eftersatt sedan ca
20 år tillbaka, vilket försvårar drift och skötsel av densamma. De
ansvariga i staden hänvisar till att underhållet kommer att ske i samband
med den stora ombyggnaden av Spånga station och centrum.
Politikerna i stadsdelsnämnden har framfört önskemål om utökad städning
runt Spånga torg med omnejd. Utöver den ordinarie städningen har därför
tillskott skett med s.k. föreningsstädning tre dagar i veckan, tre tim/dag.
Vidare har den nyinrättade ”miljögruppen”, där deltagarna arbetar med
försörjningsstöd som grund, satts in att städa runt stationsområdet.
Förhoppningsvis skall detta förbättra situationen. Fastighetsägarna borde
också kunna ta ett större ansvar kring sina egna fastigheter, när det gäller
städning, rensning av ogräs och buskar m.m.
SL och stadens trafikkontor har också sin del av ansvaret för att
åstadkomma en renare miljö på stationsområdet, varför kopia på detta
ärende skickas till dem som påminnelse.
Förvaltningen har som viljeinriktning att samla ihop alla parter för att
klargöra ansvarsområdena och med gemensamma resurser få Spånga torg,
med omkringliggande ytor, att bli mer attraktivt, i avvaktan på den stora
ombyggnaden.
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