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Motion av Lars Dahlberg, Anita Johansson, Urban
Ryadal och Anna-Lena Östman om ett rent och
snyggt Slussen
Slussen är en av Sveriges största kollektivtrafikpunkter. Bara Centralen/T-centralen är
större. Vid Slussen angör den omfattande busstrafiken från Nacka och Värmdö,
stombuss 2 och 3, ett flertal innerstadsbussar, Saltsjöbanan och tunnelbanans gröna
och röda linje. Slussen har som helhet 134 000 påstigande en vanlig vardag
Busstrafiken till och från Nacka och Värmdö är mycket omfattande. Över trettio
busslinjer utgår eller angör Slussen nedre plan. Många har i rusningstid en turtäthet
om var tionde minut. Bara busstrafiken från Nacka och Värmdö har 43 000 resenärer
varje dag. Det gör bussterminalen på nedre plan till Sveriges största bussterminal.
Samtliga som passerar Slussen möts av en illaluktande, skräpig och smutsig miljö.
Värst är det i anslutning till bussterminalen och perrongen till Saltsjöbanan men
gångarna upp till markplan och ovan jord lämnar också mycket i övrigt att önska.
Skräp ligger i drivor, papperskorgar saknas eller är ofta överfulla, väggarna är fulla av
klotter och mörka och undanskymda hörn används som offentliga toaletter.
Det skapar obehag och otrygghet och stanken är tidvis avskyvärd. Det kan inte vara
rimligt att SL:s resenärer ska tvingas hålla för näsan när de passerar Slussen.
Den borgerliga majoriteten i såväl Stadshuset som Landstinget verkar ha slagit sig till
ro med att Slussen ska byggas om. Under tiden förfaller Slussen allt mer.
Ombyggnaden har varit föremål för omfattande debatt. Klart är att nya Slussen inte
kommer att stå klart förrän tidigast 2018. Byggstart är tidigast 2012.
Vi Socialdemokrater kräver att SL och staden måste börja samarbeta och ta krafttag
mot nedskräpningen, klottret och urinerandet. För att öka tryggheten är det också av
vikt att öka andelen synlig personal.
Vi kräver att Slussen:
• Klottersaneras och målas om.
• Att skräp och papper plockas upp regelbundet och att snabbmatsrestauranger
och affärer i närområdet också förmås ta sitt ansvar.
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•
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Att det spolas rent regelbundet. Att bara plocka skräp räcker inte utan alla
ytor måste rengöras med hög regelbundenhet.
Får en bättre belysning.
Får fler papperskorgar som töms regelbundet.
Att bristen på toaletter åtgärdas.

Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att

uppdra åt SL att tillsammans med Stockholm stad se till att uppfylla
kraven ovan om ett rent och snyggt Slussen.
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