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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Skötsel av gångstråk vid fastigheten Rödby 3 på
Jyllandsgatan 305-307
Svar på skrivelse till nämnden från Abebe Hailu m fl (s)
Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Håkan Serdén
kanslichef

Ärendet
Förvaltningen har på uppdrag från stadsdelsnämnden berett rubricerad skrivelse angående skötsel av gångstråk vid fastigheten Rödby 3 på Jyllandsgatan 305-307 i Kista. I skrivelsen pekas på brister i utemiljön och oklarheter om skötselansvaret för både
vinter- och sommarrenhållning. Stadsdelsförvaltningens hjälp efterfrågas för att reda
ut ansvarsförhållandena för området. Skrivelsen bifogas (bilaga).
Förvaltningen har varit i kontakt med företrädare för exploateringskontoret som i sin
tur kontaktat berörd fastighetsägare och påpekat att det är dennes ansvar att åtgärda
såväl klotter på byggnaderna på fastigheten Rödby 3 som den del av utemiljön som
ligger på kvartersmark. Förvaltningen kan konstatera att skötseln i detta avseende
förbättrats väsentligt sedan detta påpekande. För skötseln av gatumarken framför de
aktuella byggnaderna – d.v.s. Jyllandsgatan med vändplan - svarar trafikkontoret.
Stadsdelsförvaltningen svarar för underhåll samt sommar- och vinterrenhållning av
både Thorvaldsengången norr om byggnaderna och den gång- och cykelväg som löper öster om byggnaderna och parallellt med Jyllandsgatan/Köpenhamnsgatan. Såväl
trafikkontoret som stadsdelsförvaltningen följer löpande upp att anlitade entreprenörer utför det de är ålagda enligt avtal.
I höjd med den nämnda bebyggelsen är gatan avstängd för motorfordonstrafik mellan
Jyllandsgatan och Köpenhamnsgatan. Undantag gäller för bussar i linjetrafik samt
utryckningsfordon. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har i olika sammanhang - direkt med trafikkontoret och i Järvalyftets mopedgrupp – framfört att bussgatan behöver förses med anpassade hinder som gör att endast bussar och brandfordon kan passera, eftersom smittrafik genom bussgatan är frekvent förekommande. Denna obehöriga trafik har orsakat och riskerar att orsaka trafikolyckor med den gång- och cykeltrafik som passerar denna plats, framförallt via Thorvaldsengången. Förvaltningen har
stöd för denna uppfattning av berörd polismyndighet.
____________________
_________________
Bilaga: Skrivelse till nämnden från Abebe Hailu m fl (s) 2008-09-17

