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PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN

Stora Essingens strandstråk

Parksamråd har hållits kring ett programförslag för upprustning av
Stora Essingens strandstråk. Här följer en sammanställning av
inkomna synpunkter.
Samrådstid: 130114 -130211
Samrådsformer:
Öppet hus hölls på Stora Essingens bibliotek 28/1 17:00-18:30. Tre tjänstemän
från förvaltningen fanns då på plats för att svara på frågor och anteckna
synpunkter. Utöver detta har synpunkter kunnat lämnas via mail och telefon
under hela samrådstiden. Information om parksamrådet har funnits på Stockholm
stads hemsida, i receptionen hos stadsdelsförvaltningen, S:t Eriksgatan 47 A, samt i
annons i lokaltidningen Mitt i Kungsholmen. Inför öppet hus sattes även affischer
upp på anslagstavlor och på biblioteket på Stora Essingen.
Deltagande:
Deltagande vid öppet hus 25-35 personer.
Inkomna mail 17 st
Telefonsamtal 2 st
Inkomna synpunkter har delats in under olika huvudrubriker nedan:
Programmet i stort
-

-

Positivt och bra, men tänk på att behålla öns karaktär med lummig grönska och
grusvägar.
Bra att inte asfaltera alla gångvägar.
Gillar era förslag. Jättebra att det rustas upp runt ön.
Det gäller att det finns pengar att sköta upprustade ytor.
Ser ut som om vi kommer få väldigt trevliga parker på Stora Essingen.
Vi tycker att programmet och initiativet är bra överlag.
Det finns 6-7 gånger så många lägenheter som villor. Det är alltså inte korrekt
att skriva att bebyggelsen på Stora Essingen består främst av villor. Ändra
formulering i programmet.
Välkomnar programförslaget, som vi anser är utmärkt och mycket väl tar till vara
de förbättringsmöjligheter och önskemål från öborna som framkommit under
programarbetet och vid samrådstillfällen.
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-

-

Det behövs bra promenader men jag saknar inslag av bevarande av naturliga
biotoper. En typisk naturlig mälarstrand har en rik buskvegetation med ett rikt
djurliv och det borde bevaras på visa sträckor runt ön.
Programförslaget är tydligt, trevligt och illustrativt presenterat.
Jättefint förslag, speciellt vad gäller Oxhålsbadet.
Generellt är programförslaget bra, positivt med upprustning.

Skyltning och information
-

-

-

Bra, men ej för stora eller för många skyltar. Förstör inte nöjet att själv få gå på
upptäcktsfärd, Essingeborna svarar också gärna på frågor om ev. väg.
Vid utsiktsplatsen vid Broparken vid början av Badstrandsvägen finns en
informationsskylt som nu lutar kraftigt och är på väg att ramla. Detta borde
åtgärdas i vår och då kan man samtidigt passa på att ta bort den slybuske som
skymmer utsikten.
Det är mycket bra att strandpromenaden tydliggörs och skyltas.
En möjlighet, som kan undersökas, är att också skylta trappan ner mot
Värdshusbryggan (mellan Stenkullavägen 21 och 23) som alternativväg. Då skulle
det fina området vid Värdshusbryggan bli en del av strandstråket och inte bara en
återvändsgränd.
Se till att folk inte tar fel trappa vid Essingeringen 80. Trappan mellan
fastigheterna Essingeringen 74A och 80 leder ingen vart, dumt att man luras ner
där.

Oxhålsbadet
BÅTKLUBBEN
- Ingen gångväg genom båtklubben. Det skulle bli som en gallergång som slår
sönder verksamheten vid upptagning och sjösättning.
- Frågan om passage utmed båtklubben är ett gemensamt ställningstagande från
hela staden. Bygglov finns inlämnat som inte stämmer överens med detta
program. Men är inte en omöjlig utveckling att tillgängliggöra.
- Det finns ingen okynnestrafik ned till Båtklubben.
- Hoppas att inte ert förslag förstör för båtklubben att förbättra sin hamn.
- Tanken på att göra en brygga med promenadstråk är väldigt positiv, har sett
liknande lösning i Tanto.
- Vi välkomnar tankarna att komplettera badet med bryggor utanför
båtuppläggningsplatsen samtidigt som vi inser att detta inte är helt enkelt.
STRAND OCH BAD
- Ta markprover eftersom det legat kemtvätt på platsen.
- Fyll på med sand, det gör ont när man går i vattnet pga. vassa stenar etc.
- Jämna till botten.
- Bredda stranden så att småbarnen kan gräva och leka i sanden.

FEL! INGEN TEXT MED ANGIVET FORMAT I DOKUMENTET.

Tulegatan 13, box 3128, 103 62 Stockholm
Telefon 08-508 09 000
www.stockholm.se

SID 3 (7)

-

För de som badar vore det en stor tillgång med enkla omklädningshytter.
Föreslår en badponton som kan ligga ute i vattnet, samma typ som finns vid
Smedsuddsbadet. En relativt liten investering, men en attraktion för de som
badar, speciellt för barn och ungdomar.
ÖVRIGT
- Backen vid badet används vintertid flitigt för pulkaåkning, tänk på att inte bygga
upp (för många) fasta hinder.
- Förbered för en eventuell servering.
- Förslaget är utmärkt och gör det mesta möjliga av denna välbesökta men lite
svårutnyttjade plats.
- Vill ha ett utegym väster om badet, i den nu gallrade sluttningen.
- Fördel för Essingen IK och alla dess aktiva om ett utegym kunde anläggas i
skogsbacken bredvid Oxhålsbadet. Ett gym med träredskap liknande det som
anlagts vid Solviksbadet skulle passa fint in i naturmiljön vid badet.

Broparken
HUNDAR
- Synd att göra hundrastgård under bron.
- Förkastligt att ta bort hundrastområdet.
- Placering hundrastgård under bron inte bra. Hundarna vill springa i gräset.
- Större hundrastgård.
- Hundar ska få springa fritt.
- Synd om hundarna som ej kan springa lösa, behåll som det är. Hunden har en
viktig roll i mångas liv. Om ett måste med hundrastgård, så betydligt större
- Hundbad sker bl.a. vid den lilla gräsflotten
- På Essingen känner hundägare varandra och ofta joggare mm. Litet problem
hundar och hundrädda.
- Kan vara bra ide att anlägga en promenadstig för de utan hund utmed stranden
och låta hundägarna släppa sina hundar fria innanför.
- Bad med hund sker utmed stranden.
- Risker vid hundrastgård. Attacker hund mot hund pga. för liten hundrastgård.
- Går sällan dit pga. alla lösspringande hundar som inte allt för sällan ryker ihop
med varandra, vilket gör barnen rädda. Så det blir ju jättebra med hundrastgård,
så man vågar gå dit även med små barn.
- Ett förslag fullständigt i det blå – Broparken. Blir svårt att hålla koll på hunden
(vilket är ägarens skyldighet) bakom bropelarna.
- Förslaget om införande av en hundrastgård bör omgående läggas ned.
- Olämplig placering av hundrastgård.
- Att jag och mina hundar som nu föreslaget är ska stänga in oss i en liten rastgård
på berget gör mig oerhört ledsen.
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-

Undrar var jag sommartid ska kunna leka, träna och bada med mina hundar som
är i stort behov av svalka sommartid?
- De få men rejält hundrädda människorna kan ta sig runt ön genom att gå den
övre gångvägen (som har en strålande utsikt) och sedan ned för trapporna och
fortsätta strandpromenaden mot Essingekroken.
- Välkomnar tanken på en inhägnad hundgård, det är självklart att hundarna skall
kunna springa fritt. Men med nuvarande lösning är det många som undviker
parken då stora hundar får springa helt fritt.
- Med fortsatta möjligheter att umgås fritt med hund i Broparken kommer parken
inte bara skänka glädje till många av Essingeborna, utan även till andra hundägare
i Stockholm.
- Vi är inte intresserade av en minimal rastgård. Vi vill ha vårt befintliga fria
rastområde med tillgång till vatten kvar.
- Vi välkomnar förslaget om en inhägnad hundrastgård.
- Som en av få parker där Stockholms hundar fortfarande får springa löst, kommer
Broparken aldrig stå tom utan nyttjas varje dag, året om.
- Utöver ovanstående synpunkter har även en namninsamling med 35 st
namnunderskrifter för bevarande av hundrastningsområdet i Broparken inkommit.
UNDERHÅLL & SÄKERHET
- Ta markprov för att se eventuella föroreningar.
- Anslutningarna för dagvatten från Essingeleden fungerar inte, det rinner rakt ut.
- Komprimatorn går igång på natten.
- Lösa ledningar längs marken – farligt.
- Se över trafiksäkerheten när man svänger ut från Broparken på Essingeringen.
- Synd att trappor ej vinterunderhålls. Ställ ut spadar.
- Biltrafik utmed övre vägen gör att man inte gärna går med hunden där.
- Finns tillstånd för sopbehållaren vid sandfånget i Broparken? Om inte, bör den
avlägsnas från området så snart som möjligt.
- Vägbommen vid nedfarten till Broparken är ej längre låst. Skall den inte vara låst
kan den lika gärna tas bort.
KONST & AKTIVITETER
- Tanken på att göra en publik arena under Essingebron är mycket innovativ, läget
är utsiktsmässigt enastående och fler borde få njuta av denna tillgång.
- Miljön under Essingeleden är öronbedövande samt ohälsosam - kan inte tänka
mig att någon skulle kunna rekommendera barn att tillbringa längre tider där
nere.
- När mina barn var i 7-10 årsåldern hade jag inte velat att de skulle vara i
Broparken själva.
- Kul att ni tänker skridskobana, pulkabacke, rutschkana etc. Gärna även en
lekpark med urbant tema. Skönt att ni inte föreslår skatebana.
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-

Trevligt om det fanns något museum, badhus, café el dyl. där som kunde öka
tryggheten genom att det vistas mer folk där.
- Pulkabacke används inte mer än 5-10 dagar om året.
- Gillar verkligen idén med mosaik för att göra området mera levande.
- Mera möjligheter till bad och kanske utegym.
- Väggytor för s.k. konstnärlig utsmyckning är både dumt och naivt.
- Smutsigt under bron – Ingen bra plats för en rutschkana.
- Upplåtelse för konst på betongväggarna inbjuder till graffiti.
- Önskemål att pengar istället satsas på områden där barnen verkligen vistas som
t.ex. parkleken, idrottsplatsen samt badet och varför inte Kungsberget som ligger
i anslutning till parkleken.
ÖVRIGT
- Ogenomtänkta placeringar och materialval av bänkar.
- Det kommer inte bli något njutbart område så länge Green landscapings
etablering finns kvar i området.
- Bättre att flytta Green landscapings upplag till den lediga markytan under
Essingeleden mellan avfarterna mot och från Essingeleden ovanför
broparksområdet.
- Den föreslagna upprustningen av Broparken låter spännande. Bra med stegvis
utveckling.
- Med undantag för pulkaåkningen på vintern i den oslagbart branta backen så är
detta inte en plats man vill stanna länge i.
- Platsen passar bättre för en av de enkla sporthallar som Stadsdelsförvaltningen
pratar om att bygga.

Essinge strandstig
BELYSNING
-

Ny belysning är bra.
Ledljus vore bra utmed Essinge strandstig
Belysning längs med hela Essinge strandstig behövs.
Varför lägga fram förslag om utökad belysning när man ej klarar av att få den
befintliga i fungerande skick?
Förslaget om belysning på strandstigen väster om Gröndalsbron tycker vi är bra.
Ingen ny belysning vid fastigheten Sjöboden 13.

RÖJNING
-

Röjning behövs.
Se också över den norra delen av strandstigen och inte bara den södra, det
börjar växa igen.

BRYGGOR
-

Solbryggor, det är bästa läget.
Önskas allmänna bryggor utmed Essinge strandstig mot Gröndal.
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Värdshusparken
-

-

Gallring av buskar och träd önskas vid Värdshusbryggan.
Ta upp fallna träd i strandkanten vid Värdshusbryggan och utmed Essinge
strandstig.
Trappan mellan fastigheterna från Värdshusbryggan till gatan är en möjlig väg upp,
bör markeras.
Det finns mycket sly och buskage nere vid vattnet längs strandlinjen vilket
behöver tas bort så att man ser vattnet och kan gå rakt ner och bada. Bryggan
syns knappt.
Det är gamla träd och vi är inte säkra på att alla träd är friska. Här borde
arborister påverka vad som skall göras.
Vi hoppas att Värdshusparken och Värdshusbryggan prioriteras högt när det
gäller upprustningen.

Aluddsparken
-

Vill se Aluddsparken utformad som ett naturparksavsnitt. Stora
delar av området är svårtillgängligt och har idag därför fått ovanligt rikt fågelliv,
därför logiskt att bevara detta, men i samexistens med att förbättra utsikt och
parkmöbler. Informationstavlor om biotopen nedanför utsiktspunkten som
beskriver växt och djurliv borde sätts upp.

Övrigt inom programområdet
-

-

Ingen idé med en strandpromenad som inte fungerar vintertid. Gäller framför allt
på gångstråket från Segelbåtsvägens vändplats fram till båtklubben EBK.
Problem med smältvatten utmed träspången vid Båtklubben. Gör en liten bro så
att vattnet kan rinna under spången.
En detalj som blivit speciellt tydlig denna vinter är den svallis som bildas på
bryggan norr om båtklubben vid Broparken. Detta hindrar passage på grund av
halkrisken. Borde kunna åtgärdas genom att vattnet längs bergssidan avleds innan
det når bryggan.
Felavvägd grusgång nedanför fastigheten Segelbåtsvägen 14. Denna grusgång blir
varje år föremål för allmänfarlig isbildning.
Det korta avsnittet under Alviksbron borde också kunna få belysning.
Glöm ej stråket från Broparken fram till Lärarnas riksförbund, där behöver vissa
träd tas bort, sly och buskar rensas.
Titta särskilt på en pil som ser instabil ut och som har rört sig mot en intill
liggande björk samt mot några av föreningens inglasade balkonger, vid Brf
Segelbåtsvägen 14.

Övrigt utanför programområdet
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-

-

-

Återställning av gångväg/trappa som löper mellan Bergsmarksvägen och
Stenkullavägen, efter arbete med bergvärme. Trappan bör vinterunderhållas och
röjas från sly.
Bättre belysning vid tvärbanan.
Slänten ovanför Stenkullaparken bör röjas så att man åter kan se sjön. Flera ekar
har döda grenar, en röjning av trädkronor behövs.
Belysning på lekparken vid Eknäsvägen
Mögliga huset vid Vängåvan. Bra plats för ett dagis.
Arbeta med Kungsklippan också, det behövs gallring och bättre belysning.
Slyröjning vid Kungsklippan.
Flera räcken (med betongstolpar och järnrör) längs gator med branter är i
mycket dåligt skick och borde få en översyn.
På den översta platån på Kungsklippan mot lekplatsen finns ett söndertrasat
staket. Borde åtgärdas snarast då det ska hindra barn från att falla nerför
branten.
Röjningsbehov på Kungsklippan.
Essingentorget är i behov av upprustning. Bra om man kan få bort bussens
vändslinga från torget.
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