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Svar på medborgarförslag om belysning längs stranden
på Stora Essingen
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
I november 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att uppföra ny belysning längs stranden på Stora Essingen. Förslagsställaren
anser att det vore trevligt att kunna promenera längs stranden även i vintermörkret.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 18 december att överlämna
medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Stadsdelsförvaltningen är medveten om att vissa sträckor längs med Stora
Essingens stränder saknar belysning, därför ingår förbättrad belysning som en del i
det program för upprustning som just nu tas fram för Stora Essingens strandstråk.
Längs flera sträckor kring ön går dock strandpromenaden på bryggor eller smala
stigar, längs dessa sträckor kan belysning inte sättas upp på grund av att det ej går
att komma dit med driftfordon. Det framgår inte av medborgarförslaget vilka
sträckor som avses eller om det gäller kring hela strandlinjen generellt.
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Bakgrund
I november 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att uppföra ny belysning längs stranden på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sammanträde den 18 december att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att det vore trevligt att kunna promenera längs stranden på
Stora Essingen även i vintermörkret och föreslår därför att ny belysning sätts upp.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen håller med om att vissa sträckor längs Stora Essingens
stränder skulle behöva ny belysning. Dock framgår inte av medborgarförslaget
vilka sträckor som avses eller om det gäller kring hela strandlinjen generellt.
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. Förbättrad belysning finns med
som en viktig del av programmet då ett behov av detta tidigare har
uppmärksammats både av allmänheten och av förvaltningen. I programförslaget
som tas fram prioriteras ny belysning längs med Essinge strandstig som idag helt
saknar belysning. Belysning saknas också längs andra sträckor kring ön men här
går strandpromenaden på bryggor eller smala stigar, längs dessa sträckor kan
belysning inte sättas upp på grund av att det ej går att komma dit med driftfordon.
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