Malmö 09.04.23
Sammanställning av skriftlig o muntlig undersökning i ÖsterCity
gjord av ÖsterGruppen Företagsförening under tiden 09-04-02 fram till idag…
DEAD END – ÖSTRA FÖRSTADSGATAN – MALMÖ
Vi är ett halvhundrade olyckliga butiker / företagare på Östra Förstadsgatan i Malmö som är fångade
av Malmö Kommuns / Gatukontorets stängning av vår gata.
Vi upplever alla att ingen bryr sig om konsekvenserna för våra rörelser.
Här är ett urval av kommentarer o åsikter:
Ingen eller obefintlig information om arbetet.
Felaktig information på VA-Syds hemsida (Malmö Kommun)
Ingen information och ytterst bristfälliga trafikskyltar för trafikanter.
.
Det pågår nästan ingen aktivitet vid de flesta ”bombhål” i gatan.
Våra rörelser lider oerhört under minskat antal kunder och försäljning.
Östra Förstadsgatan är granne med nyöppnade Entré Malmö vid Värnhem.
Många butiker i Östra Förstadsgatan har nya konkurrerande verksamheter i Entré, vilket gör att
stängningen av trafiken i området upplevs än mer bekymmersam.
Vi upplever ett totalt ointresse och likgiltighet från både kommun och politiker.
Östra Förstadsgatan har många små företag – vi klarar inte vår verksamhet under nuvarande
omständigheter.
Såväl längden som omfattningen av det pågående arbete befaras att få flera företag att upphöra,
anställda att bli uppsagda och flera tomma lokaler att breda ut sig i en gata som redan före
avstängningen hade det tufft.
Det är redan besvärliga tider just nu – varför skall vi då dessutom utsättas för denna ”kommunala
attack”? En attack som vi, på grund av bristande information, undermålig skyltning och ineffektiv
arbetsplanering, inte har fått minsta möjlighet att försvara oss emot ??
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