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Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
I december 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att rusta upp gångvägen från stranden vid Oxhålsbadet upp mot
Skogsmarksvägen på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 7 februari att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen
för beredning.
Just nu pågår ett programarbete kring Stora Essingens strandstråk och en tidig
dialog med allmänheten har hållits under september 2012 för att lyssna av hur en
prioritering av de kommande insatserna bör se ut. Under januari och februari 2013
hölls parksamråd kring ett förslag till program. I programförslaget finns angivet att
nämnd gångväg ska kompletteras med trappor för att underlätta för promenader i
området.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att hänvisa till program för
Stora Essingens strandstråk.
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Bakgrund
I december 2012 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att rusta upp gångvägen från stranden vid Oxhålsbadet upp mot
Skogsmarksvägen på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 7 februari att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen
för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att gångvägen är svårframkomlig, speciellt mellan
trapporna. Förslagsställaren framhåller att det är ett viktigt stråk om man vill
promenera runt ön och föreslår därför att den upprustas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
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 2012 för att lyssna av hur en prioritering
av de kommande insatserna bör se ut. Under januari och februari 2013 hölls
parksamråd kring ett förslag till program och många synpunkter kom in.
Redan tidigt i programarbetet uppmärksammades att den nämnda gångvägen är i
behov av upprustning, åtgärder för bättre tillgänglighet på sträckan har därför
föreslagits i programmet.
Stadsdelsförvaltningen håller med förslagsställaren om att sträckan är en viktig del
av strandstråket kring Stora Essingen. Den aktuella gångvägen, som kopplar
samman strandlinjen vid Oxhålsbadet med den höge belägna Skogsmarksvägen,
består idag till viss del av trätrappor men mellan dessa finns lutande sträckor med
mycket rötter och svår terräng. I programmet föreslås därför att sträckan
kompletteras med nya trappor för att underlätta promenad i området.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att hänvisa till program för
Stora Essingens strandstråk.
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