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Sammanfattning
I oktober 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd om
förbättrat underhåll och upprustning av Broparken på Stora Essingen.
Förslagsställaren anser att Broparken är dåligt skött och att läget vid vattnet inte
utnyttjas på bästa sätt. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 okt
att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Stadsdelsförvaltningen håller med om att Broparken är i behov av förnyelse och
att parken skulle kunna utnyttjas bättre. Förvaltningen hänvisar dock till det
pågående programarbetet för Stora Essingens strandstråk där man bland annat
tittar på en förnyelse av just Broparken. I programmet ingår även särskilda
trygghets- och tillgänglighetsåtgärder så som gallring av vegetation, ny belysning
samt åtgärder på bryggor och gångvägar. Programmet kommer att samrådas med
allmänheten och färdigställas i början av 2013.
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Broparkens läge på Stora Essingen

Bakgrund
I oktober 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd om
förbättrat underhåll och upprustning av Broparken på Stora Essingen.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 okt att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren beskriver Broparken som en misskött plats som känns instängd
och där det vackra läget vid vattnet utnyttjas inte på ett bra sätt. Förslagsställaren
önskar bättre underhåll och upprustning i form av gallring av vegetation längs
stranden, nya parkbänkar och en ny badbrygga. I ärendet beskrivs också att
bryggorna runt Stora Essingen generellt är i dåligt skick och att kompletterande
belysning skulle behövas längs vissa promenadvägar på ön.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Just nu pågår ett programarbete kring Stora Essingens strandstråk. I arbetet ingår
utredning av 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.
Stadsdelsförvaltningen håller med förslagsställaren om att Broparken är en plats i
behov av förnyelse och att parken skulle kunna utnyttjas bättre. Parken ligger
vackert vid Mälaren med utblickar mot Gröndal, Lilla Essingen och Långholmen.
Delar av parken ligger också under Essingebrons fäste vilket ger en unik och
spännande parkmiljö med utvecklingspotential. Det finns därmed flera anledningar
till att Broparken är en av de platser som är särskilt intressant, inom ramen för det
pågående programarbetet. Förvaltningen anser att Broparken skulle kunna
utvecklas till att bli en mer attraktiv och levande park och ett förnyelseförslag
kommer att presenteras i programmet som väntas bli klart i början av 2013.
I programmet för Stora Essingens strandstråk ingår även särskilda trygghets- och
tillgänglighetsåtgärder, så som gallring av vegetation, ny belysning längs Essinge
strandstig samt åtgärder på bryggor och gångvägar. Dessa åtgärder beräknas att
påbörjas under 2013. Broparkens förnyelse planeras till 2015.
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