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Snyggt och tryggt - grannsamverkan
Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad är ett projekt som sjösatts av Sjöstadsföreningen. Det finns en
Facebooksida med samma namn. Uppgifterna är att hålla torg, parker, gator, trädgårdar och
vattendrag i gott skick samt att förbättra tryggheten för de boende avseende trafiksäkerhet,
skadegörelse, inbrott och våld.
Exempel på aktiviteter som är igång är nattvandring och taxiservice.
Taxiservice: Natten mot lördag, den 8 december, startade en gratis taxiservice mellan Gullmarsplan
och Hammarby Sjöstad. Det är ett unikt projekt som innebär att en taxi trafikerar sträckan nattetid,
varje fredag-lördag och lördag-söndag. Projektet är ett samarbete mellan Taxi Stockholm, Europeiska
Motor/Toyota och ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0.
Testperioden är två månader, från 8 december till och med söndag 27 januari. Konkret innebär det
att en taxibil åker fram och tillbaka, utan några speciella avgångstider och utan stopp på vägen,
mellan kl. 01.30 och 04.30 varje helg, natten till lördag och söndag.
De fasta hållplatserna för taxin är torget vid Gullmarsplan och Sickla Kaj, utanför MAX-restaurangen, i
Hammarby Sjöstad.
Snyggt – detta behöver åtgärdas:
Klottret har ökat vilket leder till förfulning och otrygghet och medför kostnader för sanering. Antalet
trasiga saker har ökat. Finns exempelvis skador på parkbänkar, staket, redskap i lekparker och
trädäck. Det är skräpigt längs med vattnet och gångstråken. Vissa planteringar och grönytor sköts
inte om. Det finns mycket ogräs mellan plattor och kantstenar. Gatupratare som förfular området och
även kan vara en fara för personer med funktionshinder. Det finns oklarheter kring ansvarsområden
vid inrapportering av skador och annat, då inte alla känner till Stockholms stads Tyck till-app eller hur
den används. Svårt att följa inrapporteringar, leder inte alltid till åtgärder.
Tryggt – detta behöver åtgärdas:
Vårdslöshet inom trafiken förekommer, genom att bilister kör för fort och en del parkerar tillfälligt i
cykelbanor. Vissa korsningar är trafikfarliga. Utfarten från bussdepån i Fredriksdal är ett nytt
problem, där risk finns för allvarliga olyckor. Dåligt upplysta områden skapar otrygghet (t.ex.
Mårtensdal, Luma, parterren och bryggorna). Grupper av ungdomsgäng som drar omkring på
kvällarna. Inbrott i källare, garage och stölder från uteplatser samt innegårdar har ökat. Oönskade
gäster i området som bl.a. gjort intrång i soprum och källarutrymmen.
(Källa Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad)
Styrelsen i Brf Sjöstaden1 kommer att rapportera vidare 2019 vilka konkreta åtgärder som sätts in.
Brandvarnare
Avseende brandvarnare bör man ha en centralt och en där man sover. Man bör testa dem en gång i
månaden samt byta dem efter 10 år. (Fungerar de inte i test ska byte givetvis ske omgående.)
Brandskyddsföreningen ger följande instruktioner: Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i
rummet, men minst 50 cm från vägg. Brandvarnare kan också monteras på vägg, cirka 15 cm från

taket. Det kan dock fördröja tiden för aktivering. Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 50 cm
runtom. Placera inte brandvarnare i närheten av ventilationsöppningar. Följ leverantörens
anvisningar hur brandvarnare ska monteras. Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp
dem!
Återvinningsrum
Det är dålig ordning i återvinningsrummet. Vissa boende följer inte de instruktioner som finns
uppsatta avseende vad som får kastas och inte får kastas. Kartonger lämnas i kärl utan att vecklas ut,
så de tar onödigt stor plats. Boende ombeds följa instruktionerna – det är speciellt viktigt nu när det
kommer bli ännu mer kartonger efter julklappar.
Julgranar
När julen är över och julgranar ska forslas bort så ombeds boende att lägga dem på gräsmattan
mellan uteplatsen på nedre innergården och återvinningsrummet. Efter tjugondag jul (13 januari) så
kommer Ragnsells att hämta dem.

God Jul och Gott Nytt år!
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