KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.4-544-2012
SID 1 (4)
2012-10-31

PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN

Handläggare: My Peensalu
Telefon: 08-508 09 245

Till:
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag om ny trappa och badbrygga
vid Aluddsparken på Stora Essingen
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
I september 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att anlägga en ny trappa och badbrygga vid Aluddsparken på Stora Essingen.
Förslagsställaren anser att detta skulle öka tillgängligheten till vattnet och att det
skulle öka attraktionskraften i området. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 25 okt att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för
beredning.
Stadsdelsförvaltningen anser inte att det är motiverat att anlägga en trappa och
brygga på denna plats då det är mycket brant och svår terräng från Aluddsparken
ner till vattnet. Förvaltningen håller dock med förslagsställaren om att
Aluddsparken ligger i ett mycket fint västläge, med härlig utsikt över Mälaren.
Därför ingår parken i det program för upprustning som just nu tas fram för Stora
Essingens strandstråk.
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Aluddsparkens läge på Stora Essingen

Bakgrund
I september 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att anlägga en ny trappa och badbrygga vid Aluddsparken på Stora Essingen.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 oktober att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren beskriver Aluddsparken som en plats med potential och med
Stora Essingens vackraste utsikt. I ärendet framhålls att platsen skulle kunna bli
ännu bättre genom anläggandet av en trappa ner till vattnet och en ny badbrygga.
Förslagsställaren menar att detta skulle öka tillgängligheten till vattnet och att det
skulle öka attraktionskraften i området. I ärendet beskrivs också en möjlig
vidareutveckling av förslaget med en permanent bastuflotte eller liknande, då detta
helt saknas i innerstaden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen håller helt med förslagsställaren om att Aluddsparken har
ett mycket unikt och vackert läge på Stora Essingens västra sida. Parken är högt
belägen med vackra utblickar över omgivningen och som besökare har man här
möjligheten att se solen gå ner i Mälarens vatten. Förvaltningen anser dock inte att
det är motiverat att anlägga en trappa och brygga på denna plats då det är mycket
brant och svår terräng från Aluddsparken ner till vattnet. I den gällande parkplanen
för Kungsholmen beskrivs parken som en viktig rekreationsplats men där står
också att det inte är möjligt att nå vattnet på grund av att berget är för brant.
Höjdskillnaden mellan parken och vattnet är drygt 13 meter vilket gör det tekniskt
mycket svårt att anlägga en trappa här. Kostnaderna skulle bli allt för stora i
jämförelse med de mervärden detta skulle skapa.

Höjdkurvor och befintlig terräng vid Aluddsparken

Just nu pågår ett programarbete kring Stora Essingens strandstråk. I det arbetet
tittar förvaltningen på vilka åtgärder som ska prioriteras de kommande åren för att
förbättra de strandnära grönområdena kring Stora Essingen. En tidig dialog med
allmänheten har hållits under september och oktober för att lyssna av hur en
prioritering av de kommande insatserna bör se ut. Aluddsparken finns med som en
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av flera platser där åtgärder kommer att prioriteras. Främst handlar det då om att
röja vegetation för att förbättra utsikten över vattnet, då detta är parkens stora
kvalité, något som definitivt ska tas tillvara och stärkas. Gällande förbättrade
badmöjligheter kring Stora Essingen, finns också detta med i programarbetet.
Många synpunkter har kommit in gällande Oxhålsbadet, därför utreder
förvaltningen särskilt en utveckling av den befintliga badplatsen.
Bilaga
Medborgarförslaget

