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hösten 2009 inleddes arbetet med att mil
jöcertifiera Uppsalahem vilket ska vara 
klart under 2011. Uppsalahems hyresgäster 
erbjuds en varierad sortering som tar hän
syn till miljö, kund och ekonomi. I de flesta 
miljöstugor innebär det möjlighet att lämna, 
kompost, brännbart, glödlampor, lågen
ergilampor, batterier, tidningar, glas och 
pappersförpackningar. Där utrymme finns 
och ingen central insamling är i närheten 
tillhandahålls även plast och metall. Detta 
anpassas kontinuerligt till kundernas behov 
och de lokala förutsättningarna.

Uppsala den 26 april 2011

Stefan Hanna
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Nr 88. Interpellation av Stavros Giango-
zoglou (S) om att stoppa svarttaxiverk-
samheten
(KSN20110289)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Enligt Upsala Nya Tidning (100516) har svart
taxiverksamheten i Uppsala ökat kraftigt på 
senare år. Polisens agerande måste därför bli 
bättre.

Svarttaxiverksamheten bedrivs nästan helt 
öppet och med en sådan arrogans att bilarna 
kan stå parkerade varsomhelst utanför en Upp
salakrog utan att någon agerar. Ett besök t.ex. 
på Dragarbrunnsgatan mellan Smedsgränd och 
S:t Persgatan under kvällar och helger borde 
övertyga alla om att åtgärder mot svarttaxin 
behövs.

Uppsala kommun kan via lokala trafikfö
reskrifter med all sannolikhet försvåra denna 
olagliga verksamhet. Brottsförebygganderå
dets medlemmar i Uppsala verkar på var sitt 
håll, men också i samverkan för en lugnare och 
säkrare stad. Dess medlemmar kan säkert finna 
samarbetsformer även i den här frågan som le
der till en tryggare stad för unga tjejer och kil
lar som är på väg hem under kvällstid.

Socialdemokraterna i Uppsala vill att kom
munen i samverkan med andra instanser ska 
stoppa svarttaxiverksamheten. Skälen är 
många, bl.a. att skydda den lagliga taxinäring
ens verksamhet, bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten, och inte minst att öka säkerhe
ten för unga människor på stadens gator.

Därför vill jag ställa följande frågor till kom
munstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M):
• Vad har gjorts för att bekämpa svarttaxin 

fram till idag?
• Kommer du att ta initiativ till gemensamma 

aktiviteter med andra myndigheter och i så 
fall vilka?

Uppsala den 29 april 2011

Stavros Giangozoglou


	Knapp1: 


