Motion angående förändring
Vi bostadsrättsinnehavare

av innergården vid Ekehjelmstorget

vid Ekehjelmstorget

12 vill uppmärksamma

12

bostadsrätts-

föreningen på följande olägenheter som vi drabbas av på vår gård genom att det idag inte är
möjligt att stänga av för in och genomfart

på gården.

Genom att Ekehjelmstorget är en allmän plats fortsätter

ofta besökarna på torget in på vår

gård. Det blir dessutom rätt naturligt eftersom de ser att hyresgästerna i fastigheterna
Björngårdsgatan passerar över vår gård för att nå sina fastigheter.

på

Det är den främsta

anledningen till det frekventa gåendet in på och över vår egen innergård.
Så gott som dagligen förekommer

följande övriga exempel "obehag" på vår gård,

att urinera
att gå in på gården för att dricka öl
att äta medhavd mat från pizzerior och hamburgerrestauranger

(med förpackningar och

dryckesburkar som nästan alltid lämnas kvar)
att röka (görs mest av ungdomar i de yngre tonåren)
att röka s k joint är också relativt vanligt
att rasta sina hundar (det händer att de inte ens tar upp efter hunden)
att ungdomar använder vår gård för att "festa" vidare på
att helt främmande människor kommer in på gården för att parkera sin cykel
Vi har även observerat och ibland ingripit mot,
att göra upp knarkaffärer
att tillfälligt

deponera stulna motorcyklar och vespor

att "påtända"

bryter sig in i dagisförrådet

att bostadsrättsinnehavarna

på Björngårdsgatan använder gården vi in och utflyttning

att personer går in på gården för sin avföring
att bostadsrättsinnehavare

från Björngårdsgatan öppnar trägrinden in till vår andra gård

och slänger soporna i den första containern till höger om grinden
att ungdomar från Björngårdsgatan avslutar sitt festande genom att komma in på vår gård
från Swedenborgsgatan, röka och dricka utanför våra fönster, så småningom passera gården
för att gå till fastigheten Björngårdsgatan
Träd och buskar
Vi vill ha en betydligt kraftigare beskärning och kanske borttagning av vissa träd. Den rikliga
grönskan gör att det är relativt insynsskyddat för aktiviteter
gård.
Sittmöbler, soffor och dylikt
Skall tas bort i samverkan med personal från Nurnberghuset.

enligt vad vi angivit ovan på vår

Vi önskar förbättra vår boendemiljö så att vi i likhet med våra kollegor vid gården på
Ekehjelmstorget 2 - 8, får möjlighet att stänga vår innergård för in och utfart genom någon
form av avstängning.
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